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Justificativa do Projeto de Lei Complementar nº 017/2019 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

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

Complementar, 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, em respeito a legislação vigente, alterar itens da 

Lei Complementar nº 33/2011, Código Urbanístico do Município de Porto Belo, principalmente 

no tocante ao zoneamento 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 12 dias do mês de agosto de 2019. 

 

 

 

EMERSON LUCIANO STEIN 

PREFEITO 



       

Página 2 de 48 

PLC 017/2019 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2019 

 

 

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. 18. ...................................................................................................................... 

 

EXPANSÃO URBANA - CONCEITO 

 

§ 4º Entende-se por expansão urbana as áreas do território municipal que, em virtude 

de suas características socioespaciais, possuem atributos de transição de área rural 

para área urbana, ficando a cargo do proprietário a mudança de classificação e 

enquadramento com área urbana. 

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

  

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

 

I - Área de Proteção Ambiental - APA; 

 

II - Macrozona Rural de Proteção Ambiental - MRPA; 

 

III - Macrozona Rural de Ocupação Orientada- MRO; 

 

IV - Macrozona de Expansão Urbana 1 – MEU1; 

 

V - Macrozona de Expansão Urbana 2 – MEU2; 

 

VI - Macrozona Urbana de Proteção Ambiental - MUPA; 
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VII - Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 1 - MUO1; 

 

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

 

IX - Macrozona Urbana de Consolidação 1 - MUCON1; 

 

X - Macrozona Urbana de Consolidação 2 - MUCON2; 

 

XI - Macrozona Urbana de Consolidação 3 - MUCON3; 

 

XII - Macrozona Urbana de Consolidação 4 - MUCON4; 

 

XIII - Macrozona Urbana de Consolidação 5 - MUCON5; 

 

XIV - Macrozona Urbana de Consolidação 6 - MUCON6;  

 

XV - Zona Especial Turística - ZET; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

XXI - Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 8 - ZEITA 8; 

 

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

 

XXIII - Macrozona Urbana de Qualificação 1 - MUQ 1; 

 

XXIV - Macrozona Urbana de Qualificação 2 - MUQ 2; 

 

XXV - Macrozona Urbana de Qualificação 3 - MUQ 3; 

 

XXVI - Macrozona Urbana de Qualificação 4 - MUQ4; 
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XXVII - Macrozona Urbana de Qualificação 5 - MUQ 5; 

 

XXVIII - Macrozona Urbana de Qualificação 6 - MUQ 6; 

 

XXIX - Semieixo. 

 

XXX - Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços - MUIS; 

 

XXXI - Zona Especial de Interesse Social - ZEIS; 

 

XXXII - Zona Especial de Conservação Ambiental - ZECA; 

 

XXXIII - Zona Especial de Ocupação Tradicional - ZEOT; 

 

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

 

XXXV - Eixo Urbano 1 – EU1; 

 

XXXVI - Eixo Urbano 2 – EU2; 

 

XXXVII - Eixo Urbano 3 – EU3; 

 

XXXVIII - Eixo Urbano 4 – EU4; 

 

XXXIX - Eixo Orla – EIXO ORLA; 

 

XL - Eixo de Acesso – EIXO DE ACESSO; 

 

XLI - Zona Especial de Ocupação Tradicional 2 – ZEOT2; 

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

 

SEÇÃO III 

 

ZONA ESPECIAL DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL (ZEOT; ZEOT2) 

 

Art. 54. A Zona Especial de Ocupação Tradicional (ZEOT; ZEOT2) reúne áreas de 

interesse de proteção das comunidades tradicionais de quilombolas, de pescadores, 

entre outras que seja identificadas no município. Parágrafo Único - São três as 

Comunidades Tradicionais atualmente existentes no município: duas comunidades 

tradicionais de pescadores - a do Araçá e a de Santa Luzia, e a comunidade 

quilombola do Valongo. 
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Art. 55. A Zona Especial de Ocupação Tradicional (ZEOT; ZEOT2) tem como 

objetivos orientar as políticas públicas no sentido de: 

 

I - Delimitar, por meio de planos e normas específicas as áreas destinadas a moradia 

e produção para sustentabilidade das comunidades tradicionais; 

 

II - Direcionar políticas públicas específicas de acordo com as leis federais sobre 

Comunidades Tradicionais, para a valorização e garantia dos direitos destas 

comunidades. 

 

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

 

Art. 57-A. (SUPRIMIDO). 

 

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

 

SEÇÃO VII 

 

MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA 1 e 2 

 

Art. 57-F. A Macrozona de Expansão Urbana 1 e 2, tem como característica 

predominante, o grande potencial para urbanização ordenada de grandes áreas. 

 

Art. 57-G. A Macrozona de Expansão Urbana 1 e 2, tem como principais objetivos a 

urbanização ordenada destas grandes áreas. 

 

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

 

SEÇÃO I-A 

 

SEMIEIXOS URBANOS 

 

Art. 61 A. - A Rua Rudy Arnaldo Hintz, Rua São Paulo, Alameda Almirante Fonseca 

Neves, Avenida Dorvalino Votolini, Avenida João Manoel Jaques, Rua Felix 

Walendowsky, Rua Antonio Francisco Gomes, Avenida João Ricardo Rebelo, Avenida 

Luiz Votolini, Rua Rubens Alves, Rua João Vanderlino Guerreiro, Rua José Alexandre 

Rocha, Avenida Blumenau, a Avenida Francisco Severiano dos Santos e os primeiros 

150m (cento e cinquenta metros) da Avenida José Neoli Cruz à partir da rótula da 

Avenida Governador Celso Ramos, Avenida Hironido Conceição dos Santos, Rua 

Rubens Alves e Avenida José Neoli Cruz são definidas como Semieixos Urbanos, com 

as seguintes características:. 
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I - ... 

 

II - ... 

 

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

 

SEÇÃO I-B 

 

EIXO ORLA 

 

 

Art. 61 B. - A Avenida Atílio Fonta é definida como Eixo Orla, com as seguintes 

características: 

 

I - Orientam e incentivam a expansão urbana em áreas que tem potencial de 

crescimento característicos urbanos, avenidas ou áreas estratégicas de alta 

densidade; 

 

II - Possuem características similares de Eixos Urbanos, porém com limitações em 

seus parâmetros urbanísticos.  

 

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

 

SEÇÃO II (SUPRIMIDO) 

 

SEMIEIXOS URBANOS (SUPRIMIDO) 

 

Art. 62. - (SUPRIMIDO) 

  
Art. 63. - (SUPRIMIDO) 

 

Art. 63-A. - (SUPRIMIDO) 

 

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

 

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; 
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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 - Zona Especial Turística – ZET. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

XVI -  Zona Especial de Interesse Turístico Ambiental 8 - ZEITA 8; 

 

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

 

XVII -   Macrozona Urbana de Qualificação 1 - MUQ 1; 

 

XIX -   Macrozona Urbana de Qualificação 2 - MUQ 2; 

 

XX -   Macrozona Urbana de Qualificação 3 - MUQ 3; 

    

XXI - Macrozona Urbana de Qualificação 4 - MUQ4; 

 

XXII - Macrozona Urbana de Qualificação 5 - MUQ 5; 

 

XXIII - Macrozona Urbana de Qualificação 6 - MUQ 6; 
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XXIV - Semieixo. 

 

XXV - Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços - MUIS; 

 

XXVI - Zona Especial de Interesse Social - ZEIS; 

 

XXVII - Zona Especial de Conservação Ambiental - ZECA; 

 

XXVIII - Zona Especial de Ocupação Tradicional - ZEOT; 

 

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

 

XXX - Eixo Urbano 1 – EU1; 

 

XXXI - Eixo Urbano 2 – EU2; 

 

XXXII - Eixo Urbano 3 – EU3; 

 

XXXIII - Eixo Urbano 4 – EU4; 

 

XXXIV - Eixo Orla – EIXO ORLA; 

 

XXXV - Eixo de Acesso – EIXO DE ACESSO; 

 

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

 

 

 

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; 
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VI - Macrozona Urbana de Qualificação 2 - MUQ 2; 

 

VII - Macrozona Urbana de Qualificação 3 - MUQ 3; 

 

VIII- Macrozona Urbana de Qualificação 4 - MUQ 4; 

 

IX - Macrozona Urbana de Qualificação 5 - MUQ 5; 

 

X - Macrozona Urbana de Qualificação 6 - MUQ 6. 

 

XI - Semieixo. 

 

XII - Eixo Urbano 1 – EU1; 

 

XIII - Eixo Urbano 2 – EU2; 

 

XIV - Eixo Urbano 3 – EU3; 

 

XV - Eixo Urbano 4 – EU4; 

 

XVI - Eixo Orla – EIXO ORLA; 

 

XVII - Eixo de Acesso – EIXO DE ACESSO; 

 

 

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

 

 

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 de Expansão Urbana 1 - MEU1 60 55 
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Macrozona de Expansão Urbana 2 - MEU2 60 55 

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 Ocupação Orientada 1 - MUO1; 55 50 

Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 2 - MUO 2 55 50 

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 65 60 

Macrozona Urbana de Qualificação 4 - MUQ4 65 60 

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 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 

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

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 6 – ZEITA 6 65 60 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 8 – ZEITA 8 65 60 

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

Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços – MUIS 70 60 

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 60 55 

Zona Especial de Conservação Ambiental – ZECA 55 50 

Zona Especial de Ocupação Tradicional – ZEOT 70 60 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental – ZEITA 65 60 

Eixo Urbano 1 – EU1 70 60 

Eixo Urbano 2 – EU2 70 60 

Eixo Urbano 3 – EU3 70 60 

Eixo Urbano 4 – EU4 70 60 

Eixo Orla 70 60 

Eixo de Acesso 70 60 

Zona Especial de Ocupação Tradicional 2 – ZEOT2 70 60 

 

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

 

 

 

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

 

 

§ 6º Para loteamentos na área de Expansão Urbana, 50% (cinquenta por cento) das 

áreas institucionais deverão ser entregues edificadas com obras para absorver a nova 

demanda criada de população. 

 

 

.................................................................................................................................. 
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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: 

 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA PONTA DO ARAÇÁ – APA, a área que 

Tem como limite SUL a propriedade do Sr. Píer Luigi Como, no sentido NORTE a 

área se estende até a Ponta de Porto Belo ou da Enseada, à OESTE, faz limite com o 

Oceano Atlântico , e à LESTE se estende até a linha do divisor de águas do morro, 

elemento topográfico natural que foi utilizado para a divisão dos municípios de Porto 

Belo e Bombinhas, totalizando uma área de 140,7 ha. Estão incluídas na área, a 

Praia do Caixa D’aço e a Praia do Estaleiro, [Redação dada pelo Decreto nº 

395/2008]; 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA RURAL DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL – MRPA, toda a área contida no perímetro rural com cota superior à 

cota 50. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA 01 – 

MEU1, a área contida na poligonal entre o cruzamento da Cota 20 com o ponto de 

Coordenada N 6.991.441,4416 e E 734.380,9772; do Ponto de Coordenada N 

6.991.441,4416 e E 734.380,9772 seguindo em direção Leste Sudeste até o Ponto de 

Coordenada N 6.991.286,5382 e E 735.249,0615; do Ponto de Coordenada N 

6.991.286,5382 e E 735.249,0615 seguindo em direção Sul até o Ponto de 

Coordenada N 6.991.231,4414 e E 735.253,9957; do Ponto de Coordenada N 

6.991.231,4414 e E 735.253,9957 seguindo em direção Sul Sudoeste até o Ponto de 

Coordenada N 6.990.654,1860 e E 735.153,8694; do Ponto de Coordenada N 

6.990.654,1860 e E 735.153,8694 seguindo em direção Leste Sudeste até o Ponto de 

Coordenada N 6.990.565,9582 e E 735.732,3917; do Ponto de Coordenada N 

6.990.565,9582 e E 735.732,3917 seguindo em direção Sul Sudoeste até o Ponto de 

Coordenada N 6.990.298,8727 e E 735.700,7581; do Ponto de Coordenada N 

6.990.298,8727 e E 735.700,7581 seguindo em direção Leste Nordeste até o Ponto de 

Coordenada N 6.990.343,5004 e E 735.962,7255; do Ponto de Coordenada N 

6.990.343,5004 e E 735.962,7255 seguindo em direção Norte Nordeste pela projeção 

de 500 metros à partir do eixo da BR101 até o cruzamento com o Braço do Rio 

Pereque; do cruzamento da projeção de 500 metros à partir da BR101 com o Braço 

do Rio Pereque seguindo em direção Oeste Sudoeste pelo Braço do Rio Pereque até o 

cruzamento com a Ponte do Braço do Rio Pereque na Rua Aliatar Silva; do 

cruzamento do Braço do Rio Pereque com a Ponte do Braço do Rio Pereque na Rua 

Aliatar Silva seguindo em direção Sul Sudeste pela Rua Aliatar Silva até o 

cruzamento com a Rua Quatrocentos e Quarenta e Oito; do cruzamento da Rua 

Aliatar Silva com a Rua Quatrocentos e Quarenta e Oito seguindo em direção Sul 

Sudeste pela Rua Quatrocentos e Quarenta e Oito até o Ponto de Coordenada N 
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6.993.348,5903 e E 734.966,2707; do Ponto de Coordenada N 6.993.348,5903 e E 

734.966,2707 seguindo em direção Oeste Noroeste até a Cota 20 no Ponto de 

Coordenada N 6.993.618,0775 e E 733.153,6782; do Ponto de Coordenada N 

6.993.618,0775 e E 733.153,6782 seguindo em direção Oeste pela Cota 20 até o 

Ponto de Coordenada N 6.992.633,8494 e E 732.491,1985; do Ponto de Coordenada 

N 6.992.633,8494 e E 732.491,1985 seguindo em direção Leste Sudeste até o Ponto de 

Coordenada N 6.992.574,0336 e E 733.494,1752; do Ponto de Coordenada N 

6.992.574,0336 e E 733.494,1752 seguindo em direção Sul Sudoeste até o Ponto de 

Coordenada N 6.992.437,7064 e E 733.462,1876; do Ponto de Coordenada N 

6.992.437,7064 e E 733.462,1876 seguindo em direção Sul Sudeste até a Cota 20 no 

Ponto de Coordenada N 6.992.365,4431 e E 733.510,2835; do Ponto de Coordenada 

N 6.992.365,4431 e E 733.510,2835 na Cota 20 seguindo em direção Leste Sudeste 

pela Cota 20 até o cruzamento com o Ponto de Coordenada N 6.991.441,4416 e E 

734.380,9772. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA 02 – 

MEU2, a área contida na poligonal entre o cruzamento do Rio Santa Luzia com a 

Ponte do Rio Santa Luzia na Rua José João da Silva seguindo em direção Noroeste 

pela Rua José João da Silva até o cruzamento com a Rua José Manoel Ferreira; do 

cruzamento da Rua José João da Silva com a Rua José Manoel Ferreira seguindo 

pela Rua José Manoel Ferreira até o cruzamento com a Rua Bento João Silvino; do 

cruzamento da Rua José Manoel Ferreira com a Rua Bento João Silvino seguindo em 

direção Norte pela Rua Bento João Silvino até o cruzamento com a Rua Lino Martins; 

do Cruzamento da Rua Saturnino Antônio Gaspar com a Rua Lino Martins Seguindo 

em direção Oeste Noroeste pela Rua Lino Martins até o cruzamento com a Cota 20; 

do Cruzamento da Rua Lino Martins com a Cota 20 seguindo em direção Norte 

Nordeste pela Cota 20 até o cruzamento com o ponto de Coordenada N 

6.991.441,4416 e E 734.380,9772; do Ponto de Coordenada N 6.991.441,4416 e E 

734.380,9772 seguindo em direção Leste Sudeste até o Ponto de Coordenada N 

6.991.286,5382 e E 735.249,0615; do Ponto de Coordenada N 6.991.286,5382 e E 

735.249,0615 seguindo em direção Sul até o Ponto de Coordenada N 6.991.231,4414 

e E 735.253,9957; do Ponto de Coordenada N 6.991.231,4414 e E 735.253,9957 

seguindo em direção Sul Sudoeste até o Ponto de Coordenada N 6.990.654,1860 e E 

735.153,8694; do Ponto de Coordenada N 6.990.654,1860 e E 735.153,8694 seguindo 

em direção Leste Sudeste até o Ponto de Coordenada N 6.990.565,9582 e E 

735.732,3917; do Ponto de Coordenada N 6.990.565,9582 e E 735.732,3917 seguindo 

em direção Sul Sudoeste até o Ponto de Coordenada N 6.990.298,8727 e E 

735.700,7581; do Ponto de Coordenada N 6.990.298,8727 e E 735.700,7581 seguindo 

em direção Leste Nordeste até o Ponto de Coordenada N 6.990.343,5004 e E 

735.962,7255; do Ponto de Coordenada N 6.990.343,5004 e E 735.962,7255 seguindo 

em direção Sul Sudoeste pela projeção de 500 metros à partir do eixo da BR101 até o 
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cruzamento com o Rio Santa Luzia; do cruzamento da projeção de 500 metros à partir 

da BR101 com o Rio Santa Luzia seguindo em direção Oeste Sudoeste pelo Rio Santa 

Luzia até o cruzamento com a Ponte do Rio Santa Luzia Na Rua José João da Silva. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL – MUPA, toda a área contida no perímetro urbano com cota superior à 

cota 50. 

Bem como a área contida na poligonal do ponto de encontro da Marginal Leste da BR 

101 com a projeção da lateral Sudeste do Loteamento Andorinha Center seguindo em 

direção Leste Nordeste pela Lateral Sudeste do Loteamento Andorinha Centrer até o 

cruzamento com o Rio Pereque; do cruzamento da projeção da Lateral Sudeste do 

Loteamento Andorinha Center com o Rio Pereque seguindo em direção Leste pelo Rio 

Pereque até o encontro da projeção Nordeste do final da Rua Geraldo Francisco 

Ferreira; do cruzamento do Rio Pereque com a projeção Nordeste do final da Rua 

Geraldo Francisco Ferreira seguindo em direção Sudoeste até o cruzamento com a 

Rua Geraldo Francisco Ferreira; do cruzamento da projeção Nordeste partido do Rio 

Pereque com a Rua Geraldo Francisco Ferreira seguindo pela Rua Geraldo 

Francisco Ferreira até o cruzamento com a projeção Lateral Noroeste do Loteamento 

Dal Ri; do cruzamento da Rua Geraldo Francisco Ferreira com a projeção Noroeste 

do Loteamento Dal Ri seguindo em direção Sudoeste pela Lateral Noroeste do 

Loteamento Dal Ri até o cruzamento com o Rio da Vó; do cruzamento da Lateral 

Noroeste do Loteamento Dal Ri com o Rio da Vó seguindo em direção Sul Sudoeste 

pelo Rio da Vó até o cruzamento com o ponto de Coordenada N 6.993.908,7247 e E 

738.129,5497; do ponto de Coordenada N 6.993.908,7247 e E 738.129,5497 seguindo 

em direção Oeste Sudoeste pela projeção da Leste Nordeste da Latetal Noroeste do 

Loteamento Jardim Dourado até o cruzamento com a Avenida Governador Celso 

Ramos; do cruzamento da Lateral Noroeste do Loteamento Jardim Dourado com a 

Avenida Governador Celso Ramos seguindo em direção Oeste Sudoeste pela Avenida 

Governador até o cruzamento com a Marginal Leste da BR 101; do cruzamento da 

Avenida Governador Celso Ramos com a Marginal Leste da BR 101 seguindo em 

direção Norte Nordeste pela Marginal Leste da BR 101 até o cruzamento com a 

projeção da lateral Sudeste do Letamento Andorinha Center. 

Bem como a área contida na poligonal do ponto de Coordenada N 6.993.888,1938 e 

E 738.920,9245 seguindo em direção Oeste Sudoeste até o ponto de Coordenada N 

6.993.438,8697 e E 738.283,9926; do ponto de Coordenada N 6.993.438,8697 e E 

738.283,9926 seguindo em direção Sudeste pelo Braço do Rio da Vó até o ponto de 

Coordenada N 6.993.243,0123 e E 738.484,5365; do ponto de Coordenada N 

6.993.243,0123 e E 738.484,5365 seguindo em direção Leste Nordeste até o ponto de 

Coordenada N 6.993.637,9250 e E 739.007,8384; do ponto de Coordenada N 

6.993.637,9250 e E 739.007,8384 seguindo em direção Sul Sudeste até o ponto de 

Coordenada N 6.993.534,9429 e E 739.080,1380; do ponto de Coordenada N 
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6.993.534,9429 e E 739.080,1380 seguindo em direção Leste Nordeste até o ponto de 

Coordenada N 6.993.726,6051 e E 739.345,6180; do ponto de Coordenada N 

6.993.726,6051 e E 739.345,6180 seguindo em direção Norte até o Ponto de 

Coordenada N 6.993.752,1059 e E 739.345,6180; do ponto de Coordenada N 

6.993.752,1059 e E 739.345,6180 seguindo em direção Oeste Noroeste pela Avenida 

Governador Celso Ramos até o ponto de Coordenada N 6.993.888,1938 e E 

738.920,9245. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE OCUPAÇÃO 

ORIENTADA 01 – MUO1, a área contida na poligonal entre o cruzamento do 

cruzamento da Cota 20 com a Rua do CTG seguindo em direção Sul Sudoeste pela 

Rua do CTG até o cruzamento com a Rua Dos Samagaias; do cruzamento da Rua do 

CTG com a Rua dos Samagaias seguindo em direção Norte Noroeste pela Rua dos 

Samagaias até o cruzamento com a Rua Pedro Guerreiro; do cruzamento da Rua dos 

Samagaias com a Rua Pedro Guerreiro seguindo em direção Oeste Sudoeste pela Rua 

Pedro Guerreiro até o cruzamento com a Rua Izidoro Bernardino Batista; do 

cruzamento da Rua Pedro Guerreiro com a Rua Izidoro Bernardino Batista seguindo 

pela Rua Izidoro Bernardino Batista até o Cruzamento com a Avenida Governador 

Celso Ramos; do cruzamento da Rua Izidoro Bernardino Batista com a Avenida 

Governador Celso Ramos seguindo em direção Oeste pela Avenida Governador Celso 

Ramos até o cruzamento com a Avenida José Neoli Cruz; do cruzamento da Avenida 

Governador Celso Ramos com a Avenida José Neoli Cruz seguindo pela avenida José 

Neoli Cruz até o ponto de Coordenada N 6.987.889,5517 e E 737.170,9216; do ponto 

de Coordenada N 6.987.889,5517 e E 737.170,9216 contornado pelos fundos dos 

lotes que fazem frente para a Rua Sebastião Manoel Coelho até o ponto de 

Coordenada N 6.987.959,6376 e E 737.602,1080; do ponto de Coordenada N 

6.987.959,6376 e E 737.602,1080 seguindo em direção Sul Sudeste até o cruzamento 

com a Rua Sebastião Manoel Coelho; do cruzamento da projeção Sul Susdeste do 

ponto de Coordenada N 6.987.959,6376 e E 737.602,1080 com a Rua Sebastião 

Manoel Coelho seguindo pela Rua Sebastião Manoel Coelho em direção Leste 

Nordeste até o cruzamento com o ponto de Coordenada N 6.987.970,5269 e E 

737.638,9820; do ponto de Coordenada N 6.987.970,5269 e E 737.638,9820 seguindo 

em direção Sul Sudeste até o cruzamento com a Cota 20; do cruzamento da projeção 

Sul Sudeste partindo do ponto de Coordenada N 6.987.970,5269 e E 737.638,9820 

com a Cota 20 seguindo em direção Leste Nordeste pela Cota 20 até o cruzamento 

com a Rua do CTG. 

Bem como a área contida na poligonal do ponto de cruzamento da faixa de 33 metros 

da Linha Preamar Médio com a Lateral Nordeste do Loteamento Parque Residencial 

Porto Belo seguindo em direção Sul Sudeste pela lateral Nordeste do loteamento 

Parque Residencial Porto Belo até o ponto de Coordenada N 6.994.007,6943 e E 

741.808,3936; do ponto de Coordenada N 6.994.007,6943 e E 741.808,3936 até o 
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ponto de Coordenada N 6.994.009,8394 e E 741.811,7062; do ponto de Coordenada 

N 6.994.009,8394 e E 741.811,7062 até o ponto de Coordenada N 6.994.000,3161 e E 

741.818,8389; do ponto de Coordenada N 6.994.000,3161 e E 741.818,8389 seguindo 

em direção Leste Nordeste pela Lateral Noroeste do Loteamento Parque Residencial 

Porto Belo até o cruzamento com a Larteral Nordeste do Loteamento Parque 

Residencial Porto Belo; do cruzamento da Lateral Noroeste do Loteamento Parque 

Residencial Porto Belo com a Lateral Nordeste do Loteamento Parque Residencial 

Porto Belo seguindo em direção Sul Sudeste pela Lateral Nordeste do Loteamento 

Parque Residencial Porto Belo até o cruzamento com a Cota 20; do cruzamento da 

Lateral Nordeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo com a Cota 20 

seguindo em direção Leste Nordeste pela Cota 20 até o cruzamento com a faixa de 33 

metros da Linha Preamar Médio; do cruzamento da Cota 20 com a faixa de 33 metros 

da Linha Preamar Médio seguindo em direção Noroeste pela faixa de 33 metros da 

Linha Preamar Médio até o cruzamento com a Lateral Nordeste do Loteamento 

Parque Residencial Porto Belo; 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE OCUPAÇÃO 

ORIENTADA 02 – MUO2, a área contida no perímetro urbano, entre a cota 20 e a 

cota 50 no morro que faz a divisa entre Porto Belo e Bombinhas, com excessão da 

área contida dentro da ZONA ESPECIAL TURÍSTICA – ZET. 

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E 

AMBIENTAL 01 – ZEITA1, a área contida na poligonal do ponto de encontro da 

Ponte do Rio Perequê na Avenida Hironido Conceição dos Santos seguindo em 

direção Sul Sudeste pela Avenida Hironido Conceição dos Santos até o cruzamento 

com a Rua Dona Augusta; do cruzamento da Avenida Conceição dos Santos com a 

Rua Dona Augusta seguindo pela Rua Dona Augusta até o cruzamento com a Rua 

Dona Jovina; do cruzamento da Rua Dona Augusta com a Rua Dona Jovina seguindo 

pela Rua Dona Jovina até o cruzamento com a Travessa Franca; do cruzamento da 

Rua Dona Jovina com a Travessa Franca seguindo pela Travessa Franca até o 

cruzamento com a Rua Itapema; do cruzamento da Travessa Franca com a Rua 

Itapema seguindo pela Rua Itapema até sua projeção alcançar o Braço da Lagoa do 

Perequê; do cruzamento da projeção da Rua Itapema com o Braço da Lagoa do 

Perequê seguindo pelo Braço da Lagoa do Perequê até o cruzamento com o Rio 

Perequê; do cruzamento do Braço da Lagoa do Perequê com o Rio Perequê seguindo 

em direção Leste Sudeste até o cruzamento com a ponte do Rio Pereque na Avenida 

Conceição dos Santos. 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E 

AMBIENTAL 02 – ZEITA2, a área contida na poligonal do ponto de encontro da 

Ponte do Rio Perequezinho na Avenida Atílio Fontana seguindo em direção Nordeste 
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pelo Rio Perequezinho até o encontro com o mar; do cruzamento do Rio 

Perequezinho com o mar seguindo em direção Leste Noroeste pela Orla da praia do 

Perequê até o cruzamento com o Rio Perequê; do cruzamento da Orla da praia do 

Perequê com o Rio Perequê seguindo em direção Leste Sudoeste pelo Rio Perequê até 

o cruzamento com o Braço da Lagoa do Perequê; do cruzamento do Rio Perequê com 

o Braço da Lagoa do Perequê seguindo em direção Sudeste pelo Braço da Lagoa do 

Perequê até o cruzamento com a projeção da Rua Pedro Claudino Ramos; do 

cruzamento do Braço da Lagoa do Perequê com a projeção da Rua Pedro Claudino 

Ramos seguindo pela Rua Pedro Claudino Ramos até o cruzamento com a Rua Gentil 

Coelho; do cruzamento da Rua Pedro Claudino Ramos com a Rua Gentil Coelho 

seguindo pela Rua Gentil Coelho até o cruzamento com a Projeção de 33,00 metros 

da Linha Preamar Média da Orla da Praia do Perequê, do cruzamento da Rua Gentil 

Coelho com a Projeção de 33,00 metros da Linha Preamar Média da Orla da Praia 

do Perequê seguindo pela Projeção de 33,00 metros da Linha Preamar Média da 

Orla da Praia do Perequê até o cruzamento com a Avenida Almirante Fonseca Neves; 

do cruzamento da Projeção de 33,00 metros da Linha Preamar Média da Orla da 

Praia do Perequê com a Avenida Almirante Fonseca Neves seguindo pela Avenida 

Almirante Fonseca Neves até o Cruzamento com a Avenida Atílio Fontana; do 

cruzamento da Avenida Almirante Fonseca neves com a Avenida Atílio Fontana 

seguindo pela Avenida Atilio Fontana até a Ponte do Rio Perequezinho na Avenida 

Atílio Fontana. 

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E 

AMBIENTAL 03 – ZEITA3, a área contida na poligonal entre o cruzamento da Rua 

Milton José Serpa com a Rua Diamantina Mendes seguindo em direção Norte 

Noroeste até o ponto de Coordenada N 6.994.007,6943 e E 741.808,3936; do ponto 

de Coordenada N 6.994.007,6943 e E 741.808,3936 seguindo em direção Norte 

Noroeste pela lateral Nordeste do loteamento Parque Residencial Porto Belo até o 

cruzamento com a Orla do Costão do Perequê; do cruzamento da projeção Norte 

Noroeste da lateral Nordeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo com a 

Orla do Costão do Perequê seguindo em direção Oeste Sudoeste pela Orla do Costão 

do Perequê até o cruzamento com o desemborque do Rio Perequezinho; do 

cruzamento do Costão do Perequê com o desemboque do Rio Perequezinho seguindo 

em direção Leste Sudeste até a Lateral Sudoeste do Loteamento Parque Residencial 

Porto Belo no ponto de Coordenada N 6.993.943,1301 e E 741.427,3319; do ponto de 

Coordenada N 6.993.943,1301 e E 741.427,3319 seguindo em direção Sul Sudeste até 

o ponto de Coordenada N 6.993.927,6588 e E 741.438,7710; do ponto de Coordenada 

N 6.993.927,6588 e E 741.438,7710 seguindo em direção Norte Nordeste pela divisa 

do Lote M01 da Quadra 00 com o Lote 12 da Quadra 00 do Loteamento Parque 

Residencial Porto Belo até o cruzamento com a Rua Neuza Gonçalves Mendes; do 

Cruzamento da projeção da divisão dos Lotes M01 com o Lote 12 da Quadra 00 do 
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Loteamento Parque Residencial Porto Belo com a Rua Neuza Gonçalves Mendes 

seguindo pela Rua Neusa Gonçalves Mendes até o cruzamento com a Rua Milton José 

Serpa; do cruzamento da Rua Neusa Gonçalves Mendes com a Rua Milton José Serpa 

seguindo pela Rua Milton José Serpa até o cruzamento com a Rua Diamantina 

Mendes. 

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E 

AMBIENTAL 04 – ZEITA4, a área contida na poligonal entre o cruzamento da Rua 

das Vieiras com o Mar seguindo pela Rua das Vieiras até o cruzamento com a faixa 

de 33 metros da Linha de Preamar Médio (LPM); do cruzamento da Rua das Vieiras 

com a faixa de 33 metros da Linha de Preamar Médio (LPM) seguindo em direção 

Norte pela faixa de 33 metros da Linha Preamar Médio até o cruzamento com a 

Lateral Nordeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo; do cruzamento da 

faixa de 33 metros da Linha Preamar Médio com a Lateral Nordeste do Loteamento 

Parque Residencial Porto Belo seguindo em direção Norte Noroeste pela lateral 

Nordeste do loteamento Parque Residencial Porto Belo até o cruzamento com a Orla 

do Costão do Pereque; do cruzamento da projeção Norte Noroeste da lateral 

Nordeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo com a Orla do Costão do 

Perequê seguindo em direção Leste Nordeste pelo Costão das Vieiras até o 

cruzamento com a Rua das Vieiras. 

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E 

AMBIENTAL 08 – ZEITA8, a área contida na poligonal do ponto de encontro da Rua 

Pedro Jacinto Dias com a Rua Domingo João Dos Santos, seguindo em direção Sul 

Sudoeste pela Rua Pedro Jacinto Dias até o cruzamento com a Cota 20 no ponto de 

Coordenada N 6.995.545,8394 e E 744.228,4295; do cruzamento da Rua Pedro 

Jacinto Dias com a Cota 20 no ponto de Coordenada N 6.995.545,8394 e E 

744.228,4295 seguindo em direção Noroeste pela Cota 20 até o cruzamento com a 

projeção Sudoeste do MUCON6 no ponto de Coordenada N 6.995.247,6492 e E 

744.197,8599; do cruzamento da Cota 20 com a projeção Sudoeste do MUCON6 no 

ponto de Coordenada N 6.995.247,6492 e E 744.197,8599 seguindo em direção 

Sudoeste até o mar; do mar a partir do cruzamento da projeção Sudoeste seguindo em 

direção Noroeste pela costa até o ponto de Coordenada N 6.995.758,9214 e E 

744.257,3415; do ponto de Coordenada N 6.995.758,9214 e E 744.257,3415 seguindo 

em direção Leste Sudeste até o ponto de encontro da Rua Pedro Jacinto Dias com a 

Rua Domingos João Dos Santos. 

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E 

AMBIENTAL 09 – ZEITA9, a área contida na poligonal entre o ponto de encontro da 

Rua Antonio José D’Aquino com o limite SUL da Área De Preservação Ambiental 

(APA) delimitada pelo Decreto nº 395/2008 seguindo em direção Oeste Noroeste até o 
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cruzamento com o mar; do cruzamento do Limite SUL da APA com o mar, seguindo 

em direção Sul pela costa até o ponto de Coordenada N 6.995.758,9214 e E 

744.257,3415; do ponto de Coordenada N 6.995.758,9214 e E 744.257,3415 seguindo 

em direção Leste Sudeste até o ponto de encontro da Rua Pedro Jacinto Dias com a 

Rua Domingos João Dos Santos; do ponto de encontro da Rua Pedro Jacinto Dias 

com a Rua Domingo João Dos Santos, seguindo em direção Norte Nordeste pela Rua 

Domingos João Dos Santos até o cruzamento com a Rua Antonio José D’Aquino; do 

cruzamento da Rua Domingos João Dos Santos com a Rua Antonio José D’Aquino, 

seguindo em direção Norte até o cruzamento com o limite SUL da APA. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA QUALIFICADA 01 – 

MUQ1, a área contida na poligonal entre o cruzamento da Rua Milton José Serpa 

com a Rua Diamantina Mendes seguindo em direção Norte Noroeste até o ponto de 

Coordenada N 6.994.007,6943 e E 741.808,3936; do ponto de Coordenada N 

6.994.007,6943 e E 741.808,3936 até o ponto de Coordenada N 6.994.009,8394 e E 

741.811,7062; do ponto de Coordenada N 6.994.009,8394 e E 741.811,7062 até o 

ponto de Coordenada N 6.994.000,3161 e E 741.818,8389; do ponto de Coordenada 

N 6.994.000,3161 e E 741.818,8389 seguindo em direção Leste Nordeste pela Lateral 

Noroeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo até o cruzamento com a 

Larteral Nordeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo; do cruzamento da 

Lateral Noroeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo com a Lateral 

Nordeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo seguindo em direção Sul 

Sudeste pela Lateral Nordeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo até o 

cruzamento com a Lateral Sudeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo; do 

cruzamento da Lateral Nordeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo com a 

Lateral Sudeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo seguindo em direção 

Sudoeste pela Lateral Sudeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo até sua 

projeção cruzar com a Avenida Governador Celso Ramos; do Cruzamento da 

projeção da Lateral Sudeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo com a 

Avenida Governador Celso Ramos seguindo em direção Oeste Sudoeste pela Avenida 

Governador Celso Ramos até o cruzamento com a Rua Lucio Joaquim Mendes; do 

cruzamento da Avenida Governador Celso Ramos com a Rua Lucio Joaquim Mendes 

seguindo em direção Leste Nordeste pela Rua Lucio Joaquim Mendes até o 

cruzamento com a Lateral Sudoeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo; 

do Cruzamento da Rua Lucio Joaquim Mendes com a Lateral Sudoeste do Loteamento 

Parque Residencial Porto Belo seguindo em direção Norte Nordeste pela Lateral 

Sudoeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo até o ponto de Coordenada N 

6.993.927,6588 e E 741.438,7710; do ponto de Coordenada N 6.993.927,6588 e E 

741.438,7710 seguindo em direção Norte Nordeste pela divisa do Lote M01 da 

Quadra 00 com o Lote 12 da Quadra 00 do Loteamento Parque Residencial Porto 

Belo até o cruzamento com a Rua Neuza Gonçalves Mendes; do Cruzamento da 
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projeção da divisão dos Lotes M01 com o Lote 12 da Quadra 00 do Loteamento 

Parque Residencial Porto Belo com a Rua Neuza Gonçalves Mendes seguindo pela 

Rua Neusa Gonçalves Mendes até o cruzamento com a Rua Milton José Serpa; do 

cruzamento da Rua Neusa Gonçalves Mendes com a Rua Milton José Serpa seguindo 

pela Rua Milton José Serpa até o cruzamento com a Rua Diamantina Mendes. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA QUALIFICADA 02 – 

MUQ2, a área contida na poligonal do ponto da Avenida José Neoli Cruz com a Rua 

Nilo Cesar Estevão de Souza seguindo pela Rua Nilo Cesar Estevão de Souza até o 

cruzamento com a Marginal Leste da Rodovia BR101; do cruzamento Rua Nilo Cesar 

Estevão de Souza com a Marginal Leste da Rodovia BR101 seguindo em direção Sul 

Sudoeste pela Marginal Leste da Rodovia BR101 até a sua projeção cruzar com o Rio 

Santa Luzia; do cruzamento da projeção da Marginal Leste da Rodovia BR101 com o 

Rio Santa Luzia seguindo em direção Leste Sudeste pelo Rio Santa Luzia até o 

cruzamento com a Ponte da Avenida José Neoli Cruz; do cruzamento do Rio Santa 

Luzia com a Ponte da Avenida José Neoli Cruz seguindo em direção Norte Nordeste 

pela Avenida José Neoli Cruz até o cruzamento com a Rua Nilo Cesar Estevão de 

Souza. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA QUALIFICADA 03 – 

MUQ3, a área contida na poligonal do ponto de encontro da Avenida Hironido 

Conceição dos Santos com a Rua Dona Augusta seguindo pela Rua Dona Augusta até 

o cruzamento com a Rua Dona Jovina; do cruzamento da Rua Dona Augusta com a 

Rua Dona Jovina seguindo pela Rua Dona Jovina até o cruzamento com a Travessa 

Franca; do cruzamento da Rua Dona Jovina com a Travessa Franca seguindo pela 

Travessa Franca até o cruzamento com a Rua Itapema; do cruzamento da Travessa 

Franca com a Rua Itapema seguindo pela Rua Itapema até sua projeção alcançar o 

Braço da Lagoa do Perequê; do cruzamento da projeção da Rua Itapema com o 

Braço da Lagoa do Perequê seguindo pelo Braço da Lagoa do Perequê até o 

cruzamento com a projeção da Rua Pedro Claudino Ramos; do cruzamento do Braço 

da Lagoa do Perequê com a projeção da Rua Pedro Claudino Ramos seguindo pela 

Rua Pedro Claudino Ramos até o cruzamento com a Rua Gentil Coelho; do 

cruzamento da Rua Pedro Claudino Ramos com a Rua Gentil Coelho seguindo pela 

Rua Gentil Coelho até o cruzamento com a Projeção de 33,00 metros da Linha 

Preamar Média da Orla da Praia do Perequê, do cruzamento da Rua Gentil Coelho 

com a Projeção de 33,00 metros da Linha Preamar Média da Orla da Praia do 

Perequê seguindo pela Projeção de 33,00 metros da Linha Preamar Média da Orla 

da Praia do Perequê até o cruzamento com a Avenida Almirante Fonseca Neves; do 

cruzamento da Projeção de 33,00 metros da Linha Preamar Média da Orla da Praia 

do Perequê com a Avenida Almirante Fonseca Neves seguindo pela Avenida 

Almirante Fonseca Neves até o Cruzamento com a Avenida Atílio Fontana; do 
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cruzamento da Avenida Almirante Fonseca neves com a Avenida Atílio Fontana 

seguindo pela Avenida Atílio Fontana até a Ponte do Rio Perequezinho na Avenida 

Atílio Fontana; do cruzamento da Ponte do Rio Perequezinho na Avenida Atílio 

Fontana com o Rio Perequezinho seguindo pelo Rio Perequezinho até o desemboque 

com a praia do Perequê; do desemboque do Rio Perequê seguindo em direção Leste 

Sudeste até o cruzamento com a Lateral Sudoeste do Loteamento Parque Residencial 

Porto Belo; do cruzamento da projeção Leste Sudeste a partir do desemboque do Rio 

Perequezinho com a Lateral Sudoeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo 

seguindo pela Lateral Sudoeste do Loteamento Parque Residencial Porto Belo até o 

cruzamento com a Rua Lucio Joaquim Mendes; do cruzamento da lateral Sudoeste do 

Loteamento Parque Residencial Porto Belo com a Rua Lucio Joaquim Mendes 

seguindo em direção Leste Sudoeste pela Rua Joaquim Mendes até o cruzamento com 

a Avenida Governador Celso Ramos; do cruzamento da Rua Joaquim Mendes com a 

Avenida Governador Celso Ramos seguindo em direção Leste Nordeste pela Avenida 

Governador Celso Ramos até o cruzamento com a Servidão Maria Cardoso; do 

cruzamento da Avenida Governador Celso Ramos com a Servidão Maria Cardoso 

seguindo pela Servidão Maria Cardoso até o cruzamento com a Cota 20; do 

cruzamento da Servidão Maria Cardoso com a Cota 20 seguindo em direção Oeste 

pela Cota 20 até o cruzamento com a Rua Maria da Glória de Almeida; do 

cruzamento da Cota 20 com a Rua Maria da Glória Almeida seguindo em direção 

Leste Sudeste pela Rua Maria da Glória de Almeida até o cruzamento com a Rua 

Angélica Albano; do cruzamento da Rua Maria da Glória de Almeida com a Rua 

Angélica Albano seguindo em direção Sul Sudoeste pela Rua Angélica Albano até o 

cruzamento com a Rua do CTG; do cruzamento da Rua Angélica Albano com a Rua 

do CTG seguindo em direção Sul Sudoeste pela Rua do CTG até o cruzamento com a 

Rua Dos Samagaias; do cruzamento da Rua do CTG com a Rua dos Samangaias 

seguindo em direção Norte Noroeste pela Rua dos Samagaias até o cruzamento com a 

Rua Pedro Guerreiro; do cruzamento da Rua dos Samagaias com a Rua Pedro 

Guerreiro seguindo em direção Oeste Sudoeste pela Rua Pedro Guerreiro até o 

cruzamento com a Rua Izidoro Bernardino Batista; do cruzamento da Rua Pedro 

Guerreiro com a Rua Izidoro Bernardino Batista seguindo pela Rua Izidoro 

Bernardino Batista até o Cruzamento com a Avenida Governador Celso Ramos; do 

cruzamento da Rua Izidoro Bernardino Batista com a Avenida Governador Celso 

Ramos seguindo em direção Oeste pela Avenida Governador Celso Ramos até o 

cruzamento com a Avenida Hironido Conceição dos Santos; do cruzamento da 

Avenida Governador Celso Ramos com a Avenida Hironido Conceição dos Santos 

seguindo em direção Norte pela avenida Hironido Conceição dos Santos até o 

cruzamento com a Rua Dona Jovina. Excetuando-se as áreas descritas nas Zonas 

Especial de Interesse Social, as áreas descritas nos Eixos Urbanos, as áreas descritas 

nos Semi-Eixos e as áreas descritas no Eixo Orla. 
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Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA QUALIFICADA 04 – 

MUQ4, a área contida na poligonal do ponto de encontro da Avenida José Neoli Cruz 

com a Avenida Hironido Conceição dos Santos seguindo em direção Norte pela 

Avenida Hironido Conceição dos Santos até o cruzamento da Avenida Hironido 

Conceição dos Santos com a Ponte do Rio Perequê na Avenida Hironido Conceição 

dos Santos; do cruzamento da Avenida Hironido Conceição dos Santos com a Ponte 

do Rio Perequê na Avenida Hironido Conceição dos Santos seguindo em direção 

Leste Sudeste pela pelo Rio Perequê até o encontro da projeção Nordeste do final da 

Rua Geraldo Francisco Ferreira; do cruzamento do Rio Perequê com a projeção 

Nordeste do final da Rua Geraldo Francisco Ferreira seguindo em direção Sudoeste 

até o cruzamento com a Rua Geraldo Francisco Ferreira; do cruzamento da projeção 

Nordeste partido do Rio Perequê com a Rua Geraldo Francisco Ferreira seguindo 

pela Rua Geraldo Francisco Ferreira até o cruzamento com a projeção Lateral 

Noroeste do Loteamento Dal Ri; do cruzamento da Rua Geraldo Francisco Ferreira 

com a projeção Noroeste do Loteamento Dal Ri seguindo em direção Sudoeste pela 

Lateral Noroeste do Loteamento Dal Ri até o cruzamento com o Rio da Vó; do 

cruzamento da Lateral Noroeste do Loteamento Dal Ri com o Rio da Vó seguindo em 

direção Sul Sudoeste pelo Rio da Vó até o cruzamento com o ponto de Coordenada N 

6.993.908,7247 e E 738.129,5497; do ponto de Coordenada N 6.993.908,7247 e E 

738.129,5497 seguindo em direção Leste Sudoeste pela projeção da Oeste Nordeste 

da Lateral Noroeste do Loteamento Jardim Dourado até o cruzamento com a Avenida 

Governador Celso Ramos; do cruzamento da Lateral Noroeste do Loteamento Jardim 

Dourado com a Avenida Governador Celso Ramos seguindo em direção Leste 

Nordeste pela Avenida Governador Celso Ramos até o cruzamento com a Ponte do 

Braço do Rio da Vó na Avenida Governador Celso Ramos; do cruzamento da Avenida 

Governador Celso Ramos com a Ponte do Braço do Rio da Vó na Avenida 

Governador Celso Ramos seguindo em direção Leste Sudeste pelo Braço do Rio da 

Vó até o cruzamento com a Avenida José Neoli Cruz; do cruzamento do Braço do Rio 

da Vó com a Avenida José Neoli Cruz seguindo em direção Nordeste pela Avenida 

José Neoli Cruz até o cruzamento com a Avenida Hironido Conceição dos Santos. 

Excetuando-se as áreas descritas nas Zonas Especial de Interesse Social, as área 

descritas nos Eixos Urbanos. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA QUALIFICADA 05 – 

MUQ5, a área contida na poligonal do ponto de encontro da Ponte do Braço do Rio 

da Vó na Avenida Governador Celso Ramos com o Braço do Rio da Vó seguindo em 

direção Leste Sudeste pelo Braço do Rio da Vó até o cruzamento com a Avenida José 

Neoli Cruz; do cruzamento do Braço do Rio da Vó com a Avenida José Neoli Cruz 

seguindo em direção Sudoeste pela Avenida José Neoli Cruz até o cruzamento com a 

Rua Nilo Cesar Estevão de Souza; do cruzamento da Avenida José Neoli Cruz com a 

Rua Nilo Cesar Estevão de Souza seguindo pela Rua Nilo Cesar Estevão de Souza até 
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o cruzamento com a Marginal Leste da Rodovia BR101; do cruzamento Rua Nilo 

Cesar Estevão de Souza com a Marginal Leste da Rodovia BR101 seguindo em 

direção Norte Nordeste pela Marginal Leste da Rodovia BR101 até o cruzamento com 

a Avenida Governador Celso Ramos; do cruzamento da Marginal Leste da Rodovia 

BR101 com a Avenida Governador Celso Ramos seguindo em direção Leste Nordeste 

pela Avenida Governador Celso Ramos até o cruzamento com a Ponte do Braço do 

Rio da Vó na Avenida Governador Celso Ramos. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA QUALIFICADA 06 – 

MUQ6, a área contida na poligonal do ponto de encontro do Rio Pereque com a 

Ponte do Rio Perequê na Marginal Leste da BR 101 seguindo em direção Sul 

Sudoeste pela Marginal Leste da BR 101 até o encontro com a projeção da lateral 

Sudeste do Loteamento Andorinha Center; do cruzamento da Marginal Leste da BR 

101 com a projeção da lateral Sudeste do Loteamento Andorinha Center seguindo em 

direção Leste Nordeste pela Lateral Sudeste do Loteamento Andorinha Center até o 

cruzamento com o Rio Perequê; do cruzamento da projeção da Lateral Sudeste do 

Loteamento Andorinha Center com o Rio Perequê seguindo em direção Norte 

Nordeste pelo Rio Perequê até o cruzamento com a Ponte do Rio Perequê na 

Marginal Leste da BR 101. 

 

Passa a ser compreendida como SEMIEIXO URBANO – SEMIEIXO, os terrenos que 

fizerem frente para a Rua Rudy Arnaldo Hintz, Rua São Paulo, Alameda Almirante 

Fonseca Neves, Avenida Dorvalino Votolini, Avenida João Manoel Jaques, Rua Felix 

Walendowsky, Rua Antonio Francisco Gomes, Avenida João Ricardo Rebelo, Avenida 

Luiz Votolini, Rua Rubens Alves, Rua João Vanderlino Guerreiro, Rua José Alexandre 

Rosa, Avenida Blumenau, a Avenida Francisco Severiano dos Santos e os primeiros 

150m (cento e cinquenta metros) da Avenida José Neoli Cruz à partir da rótula da 

Avenida Governador Celso Ramos, Avenida Hironido Conceição dos Santos, Rua 

Rubens Alves e Avenida José Neoli Cruz. 

 

Passa a ser compreendida como MACROZONA URBANA DE INDÚSTRIA E 

SERVIÇO – MUIS, os terrenos que estiverem dentro da faixa de 500 metros a Oeste a 

partir do eixo da BR101. 

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS, 

a área contida na poligonal do ponto de encontro da Rua Maria Clara de Jesus com a 

Rua Pedro Paulo dos Santos seguindo em direção Oeste Sudoeste pela Rua Pedro 

Paulo dos Santos até o cruzamento com a Rua SEM DENOMINAÇÃO 4010; do 

cruzamento da Rua Pedro Paulo dos Santos com a Rua SEM DENOMINAÇÃO 4010 

seguindo pela Rua SEM DENOMINAÇÃO 4010 até o cruzamento com os fundos 

Sudeste do loteamento Jardim Fabiano até o cruzamento com a Rua Maria Clara de 
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Jesus; do cruzamento dos fundos Sudeste do loteamento Jardim Fabiano com Rua 

Maria Clara de Jesus seguindo em direção Sul Sudeste pela Rua Maria Clara de 

Jesus até o cruzamento com a Rua Pedro Paulo dos Santos. 

Bem com a área contida na poligonal do ponto de encontro da Avenida João Ricardo 

Rebelo com a Rua Salustiano de Novaes seguindo em direção Norte Noroeste pela 

Rua Salustiano de Novaes até o ponto de encontro do cruzamento da projeção 

Nordeste dos fundos da Área Verde do Loteamento Jardim Giovanni; do cruzamento 

da Rua Salustiano de Novaes com a projeção Nordeste da Área Verde do Loteamento 

Jardim Giovanni seguindo em direção Nordeste contornando a Área Verde do 

Loteamento Jardim Giovanni até o encontro com a Avenida João Ricardo Rebelo; do 

cruzamento da projeção do Loteamento Jardim Giovanni com a Avenida João 

Ricardo Rebelo seguindo em direção Sudoeste pela Avenida João Ricardo Rebelo até 

o cruzamento com a Rua Salustiano de Novaes. 

Bem como a área contida na poligonal do ponto de encontro da Avenida Hironido 

Conceição dos Santos com o Ponto de Coordenada N 6.993.880,7639 e E 

739.567,8757 seguindo em direção Oeste Sudoeste pelos fundos Sudeste da área 

destinada ao Lar Legal até o cruzamento com a Avenida Governador Celso Ramos; 

do cruzamento fundos Sudeste da área destinada ao Lar Legal com a Avenida 

Governador Celso Ramos seguindo pela Avenida Governador Celso Ramos em 

direção Oeste Noroeste até o cruzamento com os fundos Sudeste do Loteamento 

Jardim Regina; do cruzamento da Avenida Governador Celso Ramos com os fundos 

Sudeste do Loteamento Jardim Regina seguindo pelos fundos Sudeste do Loteamento 

Jardim Regina até o cruzamento com a Avenida Hironido Conceição dos Santos; do 

cruzamento dos fundos Sudeste do Loteamento Jardim Regina com a Avenida 

Hironido Conceição dos Santos seguindo pela Avenida Hironido Conceição dos 

Santos até o cruzamento com os fundos Sudeste da área destinada ao Lar Legal. 

Bem como a área contida na poligonal do ponto de encontro entre a Rua Rosimar 

Godoi com a Rua Moacir João Pedro seguindo em direção Sul Sudeste pela Rua 

Moacir João Pedro até o cruzamento com a Rua Rudy Arnaldo Hintz; do cruzamento 

da Rua Moacir João Pedro com a Rua Rudy Arnaldo Hintz seguindo em direção 

Sudoeste pela Rua Rudy Arnaldo Hintz até a Coordenada N 6.993.514,2484 e E 

737.891,8819; do cruzamento da Rua Rudy Arnaldo Hintz com o ponto de 

Coordenada N 6.993.514,2484 e E 737.891,8819 seguindo em direção Norte Noroeste 

até o cruzamento com Braço do Rio da Vó; do cruzamento da projeção Norte 

Noroeste partindo do ponto de Coordenada N 6.993.514,2484 e E 737.891,8819 com 

o Braço do Rio da Vó seguindo em direção Norte pelo Braço do Rio da Vó até o 

cruzamento com a projeção da Rua Rosimar Godoi; do cruzamento do Braço do Rio 

da Vó com a projeção da Rua Rosimar Godoi seguindo pela Rua Rosimar Godoi até o 

cruzamento com a Rua Moacir João Pedro. 
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Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAL DE CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL – ZECA, a área contida na poligonal do ponto de encontro da Marginal 

Leste da BR 101 com a projeção da lateral Sudeste do Loteamento Andorinha Center 

seguindo em direção Leste Nordeste pela Lateral Sudeste do Loteamento Andorinha 

Center até o cruzamento com o Rio Perequê; do cruzamento da projeção da Lateral 

Sudeste do Loteamento Andorinha Center com o Rio Perequê seguindo em direção 

Leste pelo Rio Perequê até o encontro da projeção Nordeste do final da Rua Geraldo 

Francisco Ferreira; do cruzamento do Rio Perequê com a projeção Nordeste do final 

da Rua Geraldo Francisco Ferreira seguindo em direção Sudoeste até o cruzamento 

com a Rua Geraldo Francisco Ferreira; do cruzamento da projeção Nordeste partido 

do Rio Pereque com a Rua Geraldo Francisco Ferreira seguindo pela Rua Geraldo 

Francisco Ferreira até o cruzamento com a projeção Lateral Noroeste do Loteamento 

Dal Ri; do cruzamento da Rua Geraldo Francisco Ferreira com a projeção Noroeste 

do Loteamento Dal Ri seguindo em direção Sudoeste pela Lateral Noroeste do 

Loteamento Dal Ri até o cruzamento com o Rio da Vó; do cruzamento da Lateral 

Noroeste do Loteamento Dal Ri com o Rio da Vó seguindo em direção Sul Sudoeste 

pelo Rio da Vó até o cruzamento com o ponto de Coordenada N 6.993.908,7247 e E 

738.129,5497; do ponto de Coordenada N 6.993.908,7247 e E 738.129,5497 seguindo 

em direção Leste Sudoeste pela projeção da Oeste Nordeste da Lateral Noroeste do 

Loteamento Jardim Dourado até o cruzamento com a Avenida Governador Celso 

Ramos; do cruzamento da Lateral Noroeste do Loteamento Jardim Dourado com a 

Avenida Governador Celso Ramos seguindo em direção Oeste Sudoeste pela Avenida 

Governador até o cruzamento com a Marginal Leste da BR 101; do cruzamento da 

Avenida Governador Celso Ramos com a Marginal Leste da BR 101 seguindo em 

direção Norte Nordeste pela Marginal Leste da BR 101 até o cruzamento com a 

projeção da lateral Sudeste do Loteamento Andorinha Center. 

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAL DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL 

– ZEOT, a área contida na poligonal entre o ponto de encontro da Rua Pedro Jacinto 

Dias com a Rua Domingos João Dos Santos, seguindo em direção Norte Nordeste 

pela Rua Domingos João Dos Santos até o cruzamento com a Rua Antonio José 

D’Aquino; do cruzamento da Rua Domingos João Dos Santos com a Rua Antonio 

José D’Aquino, seguindo em direção Norte até o cruzamento com a cota 20 no ponto 

de Coordenada N 6.996.847,0354 e E 745.306,7314; do cruzamento da Rua Antonio 

José D’Aquino com a Cota 20 no ponto de Coordenada N 6.996.847,0354 e E 

745.306,7314 seguindo em direção Sul Sudeste pela Cota 20 até o cruzamento com o 

ponto de Coordenada N 6.995.729,6972 e E 744.300,4040; do ponto de Coordenada 

N 6.995.729,6972 e E 744.300,4040 na Cota 20, seguindo em direção Norte Noroeste 

até o ponto de encontro da Rua Pedro Jacinto Dias com a Rua Domingos João Dos 

Santos. 
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Bem como a área contida na poligonal do ponto de encontro da Avenida José Neoli 

Cruz com o ponto de Coordenada N 6.987.889,5517 e E 737.170,9216; do ponto de 

Coordenada N 6.987.889,5517 e E 737.170,9216 contornado pelos fundos dos lotes 

que fazem frente para a Rua Sebastião Manoel Coelho até o ponto de Coordenada N 

6.987.959,6376 e E 737.602,1080; do ponto de Coordenada N 6.987.959,6376 e E 

737.602,1080 seguindo em direção Sul Sudeste até o cruzamento com a Rua Sebastião 

Manoel Coelho; do cruzamento da projeção Sul Susdeste do ponto de Coordenada N 

6.987.959,6376 e E 737.602,1080 com a Rua Sebastião Manoel Coelho seguindo pela 

Rua Sebastião Manoel Coelho em direção Leste Nordeste até o cruzamento com o 

ponto de Coordenada N 6.987.970,5269 e E 737.638,9820; do ponto de Coordenada 

N 6.987.970,5269 e E 737.638,9820 seguindo em direção Sul Sudeste até o 

cruzamento com a Cota 20; do cruzamento da projeção Sul Sudeste partindo do ponto 

de Coordenada N 6.987.970,5269 e E 737.638,9820 com a Cota 20 seguindo em 

direção Oeste Noroeste pela Cota 20 até o ponto de Coordenada N 6.987.230,2028 e 

E 737.603,7944; do ponto de Coordenada N 6.987.230,2028 e E 737.603,7944 

seguindo em direção Oeste até o Rio Santa Luzia; do cruzamento da projeção Oeste 

partindo do ponto de Coordenada N 6.987.230,2028 e E 737.603,7944 com o Rio 

Santa Luzia seguindo em direção Norte pelo Rio Santa Luzia até o cruzamento com a 

Ponte do Rio Santa Luzia na Avenida José Neoli Cruz; cruzamento do Rio Santa Luzia 

com a Ponte do Rio Santa Luzia na Avenida José Neoli Cruz seguindo em direção 

Norte Nordeste pela Avenida José Neoli Cruz até o encontro do ponto de Coordenada 

N 6.987.889,5517 e E 737.170,9216.  

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAL DE TURÍSTICO E AMBIENTAL, 

toda a área da Ilha João da Cunha. 

 

Passa a ser compreendida como EIXO URBANO 1 – EU1, os terrenos que fizerem 

frente para a Avenida Hironido Conceição dos Santos. 

 

Passa a ser compreendida como EIXO URBANO 2 – EU2, os terrenos que fizerem 

frente para a Avenida Governador Celso Ramos no trecho compreendido entre a 

rótula das Avenidas Governador Celso Ramos, Hironido Conceição dos Santos, José 

Neoli Cruz e Rua Rubens Alves até a esquina com a Avenida Atílio Fontana. 

 

Passa a ser compreendida como EIXO URBANO 3 – EU3, os terrenos que fizerem 

frente para a Avenida Governador Celso Ramos no trecho compreendido entre a 

esquina da Avenida Atílio Fontana até o ponto de cruzamento entre a Servidão Maria 

Cardoso e a Rua Milton José Serpa. 

 

Passa a ser compreendida como EIXO URBANO 4 – EU4, os terrenos que fizerem 

frente para a Avenida Colombo Machado Sales. 
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Passa a ser compreendida como EIXO URBANO DA ORLA – EIXO-ORLA, os 

terrenos que fizerem frente para Avenida Atílio Fontana e estiverem contidos dentro 

da área descrita na MUQ3. 

 

Passa a ser compreendida como EIXO DE ACESSO, os terrenos que fizerem frente 

para a Avenida Governador Celso Ramos no trecho compreendido entre a Avenida 

Marginal Leste da BR101 e a rótula das Avenidas Governador Celso Ramos, 

Hironido Conceição dos Santos, José Neoli Cruz e Rua Rubens Alves. O EIXO DE 

ACESSO se projeta por uma faixa de 300,00m (trezentos metros) a partir da faixa de 

domínio sobre a MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – MUPA a qual ele faz 

fronteira. 

 

Passa a ser compreendida como ZONA ESPECIAL DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL 

2 – ZEOT2, os terrenos que fizerem parte da região denominada como Valongo. 

 

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 conforme tabela anexa 

a esta lei e com a seguinte redação: 

 

A ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA PONTA DO ARAÇÁ – APA, 

apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Parâmetros a serem definidos pelo Plano de Manejo e o Programa de Proteção 

da APA da Ponta do Araçá. 

 

A MACROZONA RURAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – MRPA, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Não edificante. 

 

A MACROZONA RURAL DE OCUPAÇÃO ORIENTADA - MRO, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 0,3 (zero vírgula três) vez a área do lote; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 80% (oitenta por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 20% (vinte por cento) da área do lote; 

d) Recuo frontal de 04 (quatro) metros do alinhamento do muro; 

e) Recuos laterais e fundos de, no mínimo, 5,00 metros (cinco metros); 

f) Número máximo de 02 (dois) pisos; 

g) Parcelamento do solo com lote mínimo de 20.000m² (vinte mil metros 

quadrados), testada mínima de 40 (quarenta) metros para a via pública e Unidade 

autônoma mínima de 20.000m² (vinte mil metros quadrados); 
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A MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA 01 – MEU1, apresenta os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,5 (duas vírgula cinco) vezes a área do lote, 

podendo ser superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de 

construir até o Coeficiente de aproveitamento máximo de 4,0 (quatro) 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 15% (quinze por cento) da área do lote; 

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

d) Recuo frontal de 04 (quatro) metros do alinhamento do muro; 

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 10,50 (dez 

metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para edificações acima 

deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a distancia mínima de 

1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte centímetros) para cada 

pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes sejam voltados 

exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais; 

f) Número de pavimentos básico de 08 (oito) pisos podendo ser superior a este 

mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de construir até o Número de 

pavimentos máximo de 12 (doze) pisos; 

g) Altura (gabarito) básico de 28 (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 até a Altura (gabarito) máximo de 42 (quarenta e 

dois) metros; 

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

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

 

A MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA 02 – MEU2, apresenta os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,00 (duas) vezes a área do lote; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 20% (vinte por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 60% (sessenta por cento) da área do lote; 

d) Recuo frontal mínimo de 04 (quatro) metros; 

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

f) Número de pavimentos máximo de 03 (três) pisos; 

g) Altura (gabarito) máxima de 12 (doze) metros; 
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h) Parcelamento do solo com lote de 600m² (seiscentos metros quadrados), testada 

mínima de 15 (quinze) metros para a via pública e Unidade autônoma mínima de 

600m² (seiscentos metros quadrados). 

 

A MACROZONA URBANA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – MUPA, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

h) Parâmetros a serem definidos pela criação de Reserva Particular de Patrimônio 

Natural (RPPN); 

 

A MACROZONA URBANA DE OCUPAÇÃO ORIENTADA 01 – MUO1, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 1,50 (um vírgula cinco) vezes a área do lote, 

podendo ser superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de 

construir até o Coeficiente de aproveitamento máximo de 3,0 (três); 

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

c) Taxa de ocupação do solo de 60% (sessenta por cento) da área do lote; 

d) Recuo frontal mínimo de 04 (quatro) metros; 

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

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

mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de construir até o Número de 

pavimento máximo de 6 (seis) pisos; 

g) Altura (gabarito) básico de 07 (sete) metros, podendo ser superior a este 

mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de construir até a Altura 

(gabarito) máximo de 18 (dezoito) metros; 

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

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

 

A ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL 01 – ZEITA1, 

apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

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

b) Taxa de permeabilidade do solo de 35% (vinte e cinco por cento) da área do lote; 

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

d) Recuo frontal de 4,00 (quatro metros) em relação ao alinhamento de muro, 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) Recuos laterais e fundos de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros); 

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

g) Altura (gabarito) máxima de 09 (nove) metros até o ponto mais alto da 

cobertura; 

h) Não permitido o parcelamento do solo; 
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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 ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL 02 – ZEITA2, 

apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

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

b) Taxa de permeabilidade do solo de 35% (vinte e cinco por cento) da área do lote; 

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

d) Recuo frontal de 4,00 (quatro metros) em relação ao alinhamento de muro, 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) Recuos laterais e fundos de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros); 

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

g) Altura (gabarito) máxima de 09 (nove) metros até o ponto mais alto da 

cobertura; 

h) Não permitido o parcelamento do solo; 

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 ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL 03 – ZEITA3, 

apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

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

b) Taxa de permeabilidade do solo de 35% (vinte e cinco por cento) da área do lote; 

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

d) Recuo frontal de 4,00 (quatro metros) em relação ao alinhamento de muro, 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) Recuos laterais e fundos de 2,00 (dois) metros; 

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

g) Altura (gabarito) máxima de 09 (nove) metros até o ponto mais alto da 

cobertura; 

h) Não permitido o parcelamento do solo. 

 

A ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL 04 – ZEITA4, 

apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

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

b) Taxa de permeabilidade do solo de 35% (vinte e cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 50% (sessenta por cento) da área do lote; 
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d) Recuo frontal de 4,00 (quatro metros) em relação ao alinhamento de muro, 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) Recuos laterais e fundos de 2,00 (dois) metros; 

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

g) Altura (gabarito) máxima de 09 (nove) metros até o ponto mais alto da 

cobertura; 

h) Não permitido o parcelamento do solo. 

 

A ZONA ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL 08 - ZEITA8, 

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; 

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 frontal de 4,00 (quatro metros) em relação ao alinhamento de muro, 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) 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 ZONA ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL 09 - ZEITA9, 

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; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 25% (vinte e cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 60% (sessenta por cento) da área do lote; 

d) Recuo frontal de 3,00 (três metros) em relação ao alinhamento de muro, o recuo 

mínimo em relação ao espelho d’água do Oceano Atlântico será de 5 (cinco) metros; 

e) Recuos laterais e fundos de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);  

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

g) Altura (gabarito) máxima de 09 (nove) metros; 

h) Não permitido o parcelamento do solo. 

 

A MACROZONA URBANA QUALIFICADA 01 – MUQ1, 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 40% (quarenta por cento) da área do lote; 
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c) Taxa de ocupação do solo de 50% (cinquenta por cento) da área do lote; 

d) Recuo frontal mínimo de 04 (quatro) metros do alinhamento do muro; 

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

centímetros); 

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

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

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

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados); 

 

A MACROZONA URBANA QUALIFICADA 02 – MUQ2, apresenta os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,5 (duas vírgula cinco) vezes a área do lote, 

podendo ser superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de 

construir ou transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de 

aproveitamento máximo de 4,0 (quatro) 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 15% (quinze por cento) da área do lote; 

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

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

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 13,50 (treze 

metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para edificações acima 

deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a distancia mínima de 

1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte centímetros) para cada 

pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes sejam voltados 

exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais; 

f) Número de pavimentos livre; 

g) Altura (gabarito) máxima livre; 

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

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

 

A MACROZONA URBANA QUALIFICADA 03 – MUQ3, apresenta os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,5 (duas vírgula cinco) vezes a área do lote, 

podendo ser superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de 

construir ou transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de 
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aproveitamento máximo de 4,0 (quatro) 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 5% (cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 85% (oitenta e cinco por cento) da área do lote; 

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

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 13,50 (treze 

metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para edificações acima 

deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a distancia mínima de 

1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte centímetros) para cada 

pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes sejam voltados 

exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais; 

f) Número de pavimentos de 08 (oito) 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 20 (vinte) pisos. Aquelas 

edificações dentro da faixa de 150m (cento e cinquenta metros) da orla da praia do 

Pereque deverão respeitar o limite do Cone de Sombra. 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 28 (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 

70 (setenta) metros até laje de fechamento do ultimo pavimento. Aquelas edificações 

dentro da faixa de 150m (cento e cinquenta metros) da orla da praia do Perequê e 

superior a altura de 58 (cinquenta e oito) metros deverão respeitar o limite do Cone 

de Sombra. 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 (trezentos e sessenta metros 

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

 

A MACROZONA URBANA QUALIFICADA 04 – MUQ4, apresenta os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 
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a) Coeficiente de aproveitamento de 3,0 (três) 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 

4,0 (quatro) 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 5% (cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 85% (oitenta e cinco por cento) da área do lote; 

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

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 13,50 (treze 

metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para edificações acima 

deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a distancia mínima de 

1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte centímetros) para cada 

pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes sejam voltados 

exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais; 

f) Número de pavimentos de 08 (oito) 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 24 (vinte e quatro) 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 28 (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 

84 (oitenta e quatro) 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 (trezentos e sessenta metros 

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

 

A MACROZONA URBANA QUALIFICADA 05 – MUQ5, apresenta os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,5 (duas vírgula cinco) vezes a área do lote, 

podendo ser superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de 
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construir ou transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de 

aproveitamento máximo de 4,0 (quatro) 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 15% (quinze por cento) da área do lote; 

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

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

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais até a altura máxima de 13,50 (treze metros e 

cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para edificações acima deste 

limite, o recuo das divisas laterais respeitarão a distancia mínima de 1,50m (um 

metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte centímetros) para cada pavimento da 

edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes sejam voltados 

exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais; 

f) Recuos mínimo de 3,00 (três) metros nas divisas de fundos até a altura máxima 

de 13,50 (treze metros e cinquenta centímetros). Para edificações acima deste limite, 

o recuo das divisas laterais respeitarão a distancia mínima de 3,00m (três metros) + 

0,20 (vinte centímetros) para cada pavimento da edificação, excluindo até 3 

pavimentos, desde que estes sejam voltados exclusivamente para garagens, e/ou lazer 

e/ou lojas comerciais; 

g) Número de pavimentos livre; 

h) Altura (gabarito) máxima livre; 

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

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

 

A MACROZONA URBANA QUALIFICADA 06 – MUQ6, apresenta os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,5 (duas vírgula cinco) vezes a área do lote, 

podendo ser superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de 

construir ou transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de 

aproveitamento máximo de 4,0 (quatro) 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 5% (cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 85% (oitenta e cinco por cento) da área do lote; 

d) Recuo frontal de 4,00 (quatro metros) em relação ao alinhamento de muro; 
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e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 13,50 (treze 

metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para edificações acima 

deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a distancia mínima de 

1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte centímetros) para cada 

pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes sejam voltados 

exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais. Para edificações com 

25 (vinte e cinco) ou mais pavimentos, os recuos de laterais e fundos deverão ser de 

no mínimo 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros); 

f) Número de pavimentos de 08 (oito) 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 30 (vinte) 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 28 (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 

105 (cento e cinco) 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 (trezentos e sessenta metros 

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados); 

i) É obrigatório que o pavimento térreo contenha no mínimo 30% de sua área 

composta por salas comerciais. 

 

O SEMIEIXO URBANO – SEMIEIXO, apresenta os seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 3,0 (três) 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 

4,0 (quatro) 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 5% (cinco por cento) da área do lote; 
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c) Taxa de ocupação do solo de 85% (oitenta e cinco por cento) da área do lote; 

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

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 18,50 

(dezoito metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um 

metro e cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para 

edificações acima deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a 

distancia mínima de 1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte 

centímetros) para cada pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde 

que estes sejam voltados exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas 

comerciais; 

f) Número de pavimentos de 08 (oito) 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 24 (vinte e quatro) pisos. Aquelas 

edificações dentro da faixa de 150m (cento e cinquenta metros) da orla da praia do 

Perequê deverão respeitar o limite do Cone de Sombra. 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 28 (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 

84 (oitenta e quatro) metros até laje de fechamento do ultimo pavimento. Aquelas 

edificações dentro da faixa de 150m (cento e cinquenta metros) da orla da praia do 

Perequê e superior a altura de 58 (cinquenta e oito) metros deverão respeitar o limite 

do Cone de Sombra. 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 (trezentos e sessenta metros 

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

 

A MACROZONA URBANA DE INDÚSTRIA E SERVIÇO – MUIS, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,4 (duas vírgula quatro) vezes a área do lote; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 20% (vinte por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 65% (sessenta e cinco por cento) da área do lote; 

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

e) Recuos laterais e fundos de, no mínimo, 2,50 metros (dois metros e cinqüenta 

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

g) Altura (gabarito) máxima de 15 (quinze) metros; 

h) Parcelamento do solo com lote de 1.000m² (mil metros quadrados), testada 

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

1.000m² (mil metros quadrados). 

 

A ZONA ESPECIAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – ZECA, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Parâmetros a serem definidos pela criação de Reserva Particular de Patrimônio 

Natural (RPPN); 

 

A ZONA ESPECIAL DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL – ZEOT, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 1,5 (uma vírgula cinco) vezes a área do lote; 

b) Taxa de permeabilidade do solo de 15% (quinze por cento) da área do lote; 

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

d) Recuo frontal de 3,00 (três metros) em relação ao alinhamento de muro; 

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

centímetros) nas faces da edificação que apresentarem aberturas. Permitido recuo 0 

(zero) até a altura máxima de 7,50 metros (sete metros e cinqüenta centímetros) 

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

centímetros), os recuos laterais e fundos respeitarão a distância mínima de 1,50 

metros (um metro e cinqüenta centímetros) mais 0,20 metros (vinte centímetros) para 

cada pavimento da edificação; 

f) Número de pavimentos máximo de 03 (três) pisos 

g) Altura (gabarito) máxima de 12,50m (doze metros e cinquenta centímetros) até o 

ponto mais alto da cobertura; 

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

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados); 

 

A ZONA ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

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

b) Taxa de permeabilidade do solo de 80% (oitenta por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 10% (dez por cento) da área do lote; 

d) Demais parâmetros a serem definidos pelo Plano de Urbanização Específico. 

 

O EIXO URBANO 1 – EU1 , apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 3,0 (três) vezes a área do lote, podendo ser 

superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de construir ou 
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transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de aproveitamento máximo de 

4,5 (quatro vírgula 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 5% (cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 85% (oitenta e cinco por cento) da área do lote; 

d) Para o recuo frontal da edificação e alinhamento das divisas do lote, ambos 

contados a partir do eixo da via, deve ser respeitado os 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; 

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 18,50 

(dezoito metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um 

metro e cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para 

edificações acima deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a 

distancia mínima de 1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte 

centímetros) para cada pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde 

que estes sejam voltados exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas 

comerciais. Para edificações com 25 (vinte e cinco) ou mais pavimentos, os recuos de 

laterais e fundos deverão ser de no mínimo 7,50m (sete metros e cinquenta 

centímetros); 

f) Número de pavimentos de 20 (vinte) pisos podendo ser superior a este mediante o 

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

construtivo até o Número de pavimentos máximo de 30 (trinta) 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; 
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g) Altura (gabarito) de 70 (setenta) 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 

105 (cento e cinco) 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 (trezentos e sessenta metros 

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

i) É obrigatório que o pavimento térreo contenha no mínimo 30% de sua área 

composta por salas comerciais. 

 

O EIXO URBANO 2 – EU2 , apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 3,0 (três) 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 

4,5 (quatro vírgula 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 5% (cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 85% (oitenta e cinco por cento) da área do lote; 

d) Para o recuo frontal da edificação e alinhamento das divisas do lote, ambos 

contados a partir do eixo da via, deve ser respeitado os 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; 
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e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 18,50 

(dezoito metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um 

metro e cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para 

edificações acima deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a 

distancia mínima de 1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte 

centímetros) para cada pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde 

que estes sejam voltados exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas 

comerciais; 

f) Número de pavimentos de 08 (oito) 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 24 (vinte e quatro) 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 28 (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 

84 (oitenta e quatro) 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 600m² (seiscentos metros quadrados), testada 

mínima de 20 (vinte) metros para a via pública e Unidade autônoma mínima de 600m² 

(seiscentos metros quadrados). 

i) É obrigatório que o pavimento térreo contenha no mínimo 30% de sua área 

composta por salas comerciais. 

 

O EIXO URBANO 4 – EU4 , apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 3,0 (três) 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 

4,0 (quatro) 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 5% (cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 85% (oitenta e cinco por cento) da área do lote; 
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d) Para o recuo frontal da edificação e alinhamento das divisas do lote, ambos 

contados a partir do eixo da via, deve ser respeitado os 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; 

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 18,50 

(dezoito metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um 

metro e cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para 

edificações acima deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a 

distancia mínima de 1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte 

centímetros) para cada pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde 

que estes sejam voltados exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas 

comerciais; 

f) Número de pavimentos de 08 (oito) 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 24 (vinte e quatro) pisos. Aquelas 

edificações dentro da faixa de 150m (cento e cinquenta metros) da orla da praia do 

Perequê deverão respeitar o limite do Cone de Sombra. 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 28 (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 

84 (oitenta e quatro) metros até laje de fechamento do ultimo pavimento. Aquelas 

edificações dentro da faixa de 150m (cento e cinquenta metros) da orla da praia do 

Perequê e superior a altura de 58 (cinquenta e oito) metros deverão respeitar o limite 

do Cone de Sombra. Não contarão para a Altura máxima aqueles pavimentos 

destinados exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais inseridos 
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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 (trezentos e sessenta metros 

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

i) É obrigatório que o pavimento térreo contenha no mínimo 30% (trinta por cento) 

de sua área composta por salas comerciais. 

 

O EIXO ORLA, apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 2,5 (duas vírgula cinco) vezes a área do lote, 

podendo ser superior a este mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de 

construir ou transferência do potencial construtivo até o Coeficiente de 

aproveitamento máximo de 4,5 (quatro vírgula 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 5% (cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 85% (oitenta e cinco por cento) da área do lote; 

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

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 16,00 

(dezeseis) metros. Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para edificações acima deste 

limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a distancia mínima de 1,50m 

(um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte centímetros) para cada pavimento 

da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde que estes sejam voltados 

exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas comerciais; 

f) Número de pavimentos de 08 (oito) pisos podendo ser superior a este mediante o 

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

construtivo até o Número de pavimentos máximo de 24 (vinte e quatro) pisos. Aquelas 

edificações dentro da faixa de 150m (cento e cinquenta metros) da orla da praia do 

Perequê deverão respeitar o limite do Cone de Sombra. 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 28 (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 

84 (oitenta e quatro) metros até laje de fechamento do ultimo pavimento. Aquelas 
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edificações dentro da faixa de 150m (cento e cinquenta metros) da orla da praia do 

Perequê e superior a altura de 58 (cinquenta e oito) metros deverão respeitar o limite 

do Cone de Sombra. 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 (trezentos e sessenta metros 

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

autônoma mínima de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

 

O EIXO DE ACESSO, apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Coeficiente de aproveitamento de 3,0 (três) 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 

4,5 (quatro vírgula 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 5% (cinco por cento) da área do lote; 

c) Taxa de ocupação do solo de 85% (oitenta e cinco por cento) da área do lote; 

d) Para o recuo frontal da edificação e alinhamento das divisas do lote, ambos 

contados a partir do eixo da via, deve ser respeitado os 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; 

e) Recuos 0 (zero) nas divisas laterais e fundos até a altura máxima de 18,50 

(dezoito metros e cinquenta centímetros). Recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um 

metro e cinquenta centímetros) nas faces que apresentarem aberturas. Para 

edificações acima deste limite, o recuo das divisas laterais e fundos respeitarão a 
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distancia mínima de 1,50m (um metros e cinquenta centímetros) + 0,20 (vinte 

centímetros) para cada pavimento da edificação, excluindo até 3 pavimentos, desde 

que estes sejam voltados exclusivamente para garagens, e/ou lazer e/ou lojas 

comerciais; 

f) Número de pavimentos de 08 (oito) 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 24 (vinte e quatro) 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 28 (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 

84 (oitenta e quatro) 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 1000m² (mil metros quadrados), testada 

mínima de 20 (vinte) metros e Unidade autônoma mínima de 1000m² (mil metros 

quadrados) para os lotes que fizerem frente para o EIXO DE ACESSO. Parcelamento 

do solo com lote de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados), testada mínima de 

12 (doze) metros para a via pública e Unidade autônoma mínima de 360m² (trezentos 

e sessenta metros quadrados) para os demais. 

i) É obrigatório que o pavimento térreo contenha no mínimo 30% de sua área 

composta por salas comerciais. 

 

A ZONA ESPECIAL DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL 2 – ZEOT2, apresenta os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 

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

b) Demais parâmetros a serem definidos por Plano de Urbanização Específico; 

 

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

 

(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 
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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  

Zoneamento  
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 

Macrozona Urbana de Proteção Ambiental – MUPA 
Não 

permitido 

Não 

permitido 

Não 

permitido 

Macrozona de Expansão Urbana 1 - MEU1 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Macrozona de Expansão Urbana 2 - MEU2 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 1 - MUO1; Permitido 
Não 

permitido 

Não 

permitido 

Macrozona Urbana de Ocupação Orientada 2 - MUO 2 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 
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Macrozona Urbana de Consolidação 5- MUCON5 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Macrozona Urbana de Consolidação 6 –MUCON6 Permitido Permitido Permitido 

Zona Especial Turística – ZET Permitido Permitido Permitido  

Macrozona Urbana de Qualificação 1 - MUQ 1 Permitido  Permitido 
Não 

permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 2 - MUQ 2 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 3 - MUQ 3 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 4 - MUQ4 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 5 - MUQ 5 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Macrozona Urbana de Qualificação 6 - MUQ 6 Permitido Permitido  
Não 

permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 1 - 

ZEITA 1 
Permitido Permitido 

Não 

permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 2 - 

ZEITA 2 
Permitido Permitido 

Não 

permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 3 - 

ZEITA 3 
Permitido Permitido 

Não 

permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 4 - 

ZEITA 4 
Permitido Permitido 

Não 

permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 6 – 

ZEITA 6 
Permitido Permitido 

Não 

permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 8 – 

ZEITA 8 
Permitido Permitido 

Não 

permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental 9 – 

ZEITA 9 
Permitido Permitido 

Não 

permitido 

Semieixos Urbano – SEMIEIXO Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços – MUIS Permitido Permitido Permitido 

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS Permitido  Permitido 
Não 

permitido 

Zona Especial de Conservação Ambiental – ZECA Permitido 
Não 

permitido 

Não 

permitido 

Zona Especial de Ocupação Tradicional – ZEOT Permitido 
Não 

permitido  

Não 

permitido 

Zona Especial de Interesse Turístico e Ambiental – ZEITA Permitido Permitido 
Não 

permitido 
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Eixo Urbano 1 – EU1 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Eixo Urbano 2 – EU2 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Eixo Urbano 3 – EU3 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Eixo Urbano 4 – EU4 Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Eixo Orla Permitido Permitido 
Não 

permitido 

Eixo de Acesso Permitido Permitido Permitido 

Zona Especial de Ocupação Tradicional 2 – ZEOT2 Permitido 
Não 

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 12 dias do mês de agosto de 2019. 

 

 

 

 

EMERSON LUCIANO STEIN 

PREFEITO 

 

 

 

 


