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ATOS DO PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
...........................
DECRETO Nº 15.610, DE 4 DE JULHO DE 2006
------------------------------------Dispõe sobre suplementação de dotações na autarquia
Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF, e dá outras providências.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, em especial, o disposto nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei Municipal nº 5.470, de
8 de dezembro de 2005, decreta:
Art. 1º. É aberto, na autarquia Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF,
crédito no valor de R$ 13.320.000,00 (treze milhões, trezentos e vinte mil reais), destinado a
suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
R$
05.02.3190.16.00.10.122.0017.2.508.04 - Manutenção do Quadro de Pessoal .........30.000,00
05.02.3390.04.00.10.122.0017.2.508.04 - Manutenção do Quadro de Pessoal .........14.000,00
05.02.3390.39.00.10.122.0017.2.635.04 - Manutenção Geral ...................................173.000,00
05.02.3390.39.00.10.122.0017.2.636.04 - Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas e Har
dware .....................................................120.000,00
05.02.4490.52.00.10.122.0017.1.640.04 - Manutenção do Parque de Equipamentos ...34.000,00
05.04.3190.16.00.10.122.0017.2.508.04 - Manutenção do Quadro de Pessoal ...........16.000,00
05.06.3390.30.01.10.302.0034.2.644.04 - Aquisição de Materiais Especiais ...............480.000,00
05.06.3390.30.03.10.302.0045.2.514.04 - Aquisição de Medicamentos ...................50.000,00
05.06.3390.39.00.10.302.0045.2.648.04 - Compartilhamento de Riscos c/ Conveniados ..360.000,00
05.06.3390.39.00.10.302.0071.2.651.04 - Gerenciar a Rede Conveniada ................980.000,00
05.06.3390.39.00.10.302.0129.2.659.04 - Manutenção das Internações Hospitalares ...5.900.000,00
05.06.3390.39.05.10.302.0071.2.652.04 - Manutenção das Consultas e Procedimentos ...2.400.000,00
05.06.3390.39.06.10.302.0031.2.643.04 - Manutenção do Serviço de Apoio e Diagnóstico ....271.000,00
05.06.3390.39.06.10.302.0071.2.652.04 - Manutenção das Consultas e Procedimentos ...87.000,00
05.06.3390.39.07.10.302.0071.2.652.04 - Manutenção das Consultas e Procedimentos ....308.000,00
05.06.3390.39.08.10.302.0031.2.643.04 Manutenção do Serviço de Apoio e Diagnóstico
....................................................................40.000,00
05.06.3390.39.08.10.302.0071.2.652.04 - Manutenção das Consultas e Procedimentos .16.000,00
05.06.3390.39.09.10.302.0071.2.652.04 - Manutenção das Consultas e Procedimentos ..212.000,00
05.06.3390.39.10.10.302.0031.2.643.04 - Manutenção do Serviço de Apoio e Diagnóstico ..400.000,00
05.06.3390.39.11.10.302.0031.2.643.04 - Manutenção do Serviço de Apoio e Diagnóstico ...140.000,00
05.06.3390.39.11.10.302.0071.2.652.04 - Manutenção das Consultas e Procedimentos ...139.000,00
05.06.3390.39.13.10.302.0031.2.643.04 - Manutenção do Serviço de Apoio e Diagnóstico ...1.050.000,00
05.06.3390.93.01.10.302.0071.2.652.04 - Manutenção das Consultas e Procedimentos ..100.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/
64, incisos I, II e III, coberto com os recursos próprios da autarquia, provenientes do superávit
financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, no valor de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais); do excesso de arrecadação a verificar- se no presente exercício, estimado
em R$ 8.182.000,00, (oito milhões e cento e oitenta e dois mil reais), e na anulação parcial das
seguintes dotações do orçamento vigente, no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais):
R$
05.02.3190.13.04.11.332.0017.0.508.04 - Manutenção do Quadro de Pessoal .........21.000,00
05.02.3190.13.05.11.332.0017.0.508.04 - Manutenção do Quadro de Pessoal .......117.000,00
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
São Bernardo do Campo, 4 de julho de 2006
WILLIAM DIB
Prefeito
GILBERTO FRIGO
Secretário Especial de Coordenação de Infra-Estrutura
Respondendo pela Coordenação de Assessoramento Governamental
MIGUEL CORDOVANI
Secretário de Assuntos Jurídicos
LENILDO FREITAS MAGDALENA
Secretário de Governo
MARCOS CINTRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Secretário de Finanças
Registrado na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixado, a partir desta data, no
quadro de editais e publicado em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01
......................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 8.462, DE 3 DE JULHO DE 2006
------------------------------------Indica membros, em substituição, para compor o Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN, constituído pela
Portaria nº 8.304, de 13 de abril de 2005.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, e considerando o que consta no processo administrativo nº 13303/89, resolve:
I - Indicar o funcionário Miguel Molina Prieto, como membro suplente, representante da Secretaria
de Governo, em substituição a Maria Izabel Carvalho Guereschi, para compor o Conselho Municipal
de Entorpecentes - COMEN.
II - Integrar ao referido Conselho a funcionária Maria Cecília de Souza, como membro titular,
representante da Secretaria de Educação e Cultura, em substituição Creusa Trevisan Alves.
III - Alçar à condição de membro titular a funcionária Talita Pestana, em substituição a Daniela Inês
Baldan da Silva, e integrar, na qualidade de membro suplente, a funcionária Elenice Aparecida
Vieira, representantes da Coordenadoria de Ações para a Juventude, para compor o Conselho
Municipal de Entorpecentes - COMEN.
IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Bernardo do Campo, 3 de julho de 2006
WILLIAM DIB
Prefeito
Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixada, a partir desta data, no
quadro de editais e publicada em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01

PORTARIA Nº 8.463, DE 3 DE JULHO DE 2006
------------------------------------Dispõe sobre a designação e a exclusão de servidores
para execução de serviços de fiscalização de trânsito de
veículos nas vias terrestres do Município de São Bernardo do Campo e dá outras providências.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Considerando o disposto no artigo 24, incisos I, VI, VII, VIII e IX da Lei Federal nº 9.503/97, que
atribuiu competência aos municípios para efetuar autuações e a respectiva arrecadação dos valores
das multas aplicadas, resolve:
I - Designar os servidores relacionados no Anexo I desta portaria para exercerem, até 31 de janeiro
de 2007, junto ao Departamento de Engenharia de Tráfego da Secretaria de Transportes e Vias
Públicas, os serviços de fiscalização de trânsito nas vias terrestres do Município, incluindo a lavratura
de autos de infração de trânsito aos condutores de veículos em desacordo com as normas estabelecidas na Lei Federal nº 9.503/97.
II - Declarar que os serviços designados na presente portaria são caracterizados como serviços
relevantes prestados ao Município a título de colaboração, não cabendo, portanto, qualquer tipo
de remuneração.
III - Excluir do Anexo Único da Portaria nº 8.444, de 23 de maio de 2006, o membro abaixo
relacionado:
Matrícula
Nome
27.813-3
NILTON DIAS DA SILVA
IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Bernardo do Campo, 3 de julho de 2006
WILLIAM DIB
Prefeito
Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixada, a partir desta data, no
quadro de editais e publicada em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01
ANEXO I
RELAÇÃO DE SERVIDORES AUTORIZADOS A LAVRAR AUTOS DE INFRAÇÃO
REFERENTES A INFRAÇÕES COMETIDAS CONTRA A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
MATRÍCULA
NOME
10.263-9
RICARDO FERREIRA
10.366-9
MARCO ANTÔNIO RIBEIRO
11.103-4
LUIZ CAMPOS
23.302-6
WALTER CLEMENTE DAMÁSIO
......................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 8.464, 4 DE JULHO DE 2006
---------------------------------Integra membros à Delegação de São Bernardo do Campo que participará do 50º Jogos Regionais da 1ª Região
Esportiva do Estado de São Paulo, constituída pela Portaria nº 8.451, de 8 de junho de 2006.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei, resolve:
I - Integrar à Delegação de São Bernardo do Campo que participará do 50º Jogos Regionais da
1ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, constituída pela Portaria nº 8.451, de 8 de junho de
2006, os seguintes membros:
PERÍODO: de 04 a 16 de julho de 2006
Antônio José Ferreira Rodrigues (22190-8)
Antônio Pereira Maia (21466-0)
José Geraldo Araújo Barros (245-9)
Luiz Antônio Gianotto (30050-0)
Osmar Francisco dos Santos Neto (11024-2)
Rui Barbosa (11834-5)
Stive Cardoso da Silva (23984-4)
Nei Antônio Rodrigues da Silva (23454-3)
Ivonete Sartori Fagundes (11911-3)
II - Esta portaria entra em vigor nesta data.
São Bernardo do Campo, 4 de julho de 2006
WILLIAM DIB
Prefeito
Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixada, a partir desta data, no
quadro de editais e publicada em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01
......................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.561, DE 26 DE MAIO DE 2006 - Dispõe sobre permissão de uso de próprio
municipal, caracterizado como vaga de estacionamento de veículo de transporte individual de
passageiros - táxi, a José Livino da Silva Júnior, revoga o Decreto nº 15.340, de 9 de janeiro de 2006,
e dá outras providências.
......................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.569, DE 31 DE MAIO DE 2006 - Dispõe sobre permissão de uso de próprios
municipais a Maria José Pinto Galindo, para instalação de banca em feira livre, revoga o Decreto nº
14.299, de 12 de agosto de 2003, e dá outras providências.
......................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.570, DE 31 DE MAIO DE 2006 - Dispõe sobre permissão de uso de próprios
municipais a Cícero de Sousa Lima, para instalação de banca em feira livre, revoga o Decreto nº
14.217, de 25 de junho de 2003, e dá outras providências.
......................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.603, DE 3 DE JULHO DE 2006 - Dispõe sobre alteração do parágrafo único do
artigo 1º do Decreto Municipal nº 15.397, de 1º de março de 2006, que dispõe sobre a regulamentação do § 1º do artigo 7º da Lei Municipal nº 5.099, de 21 de novembro de 2002, que dispõe sobre
o uso de vias e logradouros públicos para implantação, instalação e passagem de equipamentos
urbanos destinados à prestação de serviços de infra-estrutura por entidades de direito público e
privado, e dá outras providências.
......................................................................................................................................................................
TERMO DE RECEBIMENTO Nº 066, DE 28 DE JUNHO DE 2006 - Dispõe sobre doação de Bandeira
do Município de São Bernardo do Campo à Escola Estadual "Mário Franciscon".

COORDENAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À COMUNIDADE
COMISSÃO DE FESTEJOS
PATROCÍNIO
O Município de São Bernardo do Campo torna pública a convocação de interessados para patrocinar os festejos do 453º aniversário de Fundação de São Bernardo do Campo, que se realizarão
de 5 de agosto a 3 de setembro do corrente exercício de 2006.
1- DO PATROCÍNIO
Quaisquer interessados idôneos poderão oferecer proposta de patrocínio para a estrutura das
festas e shows e outros eventos, objetivando a realização dos festejos do 453º aniversário de
Fundação de São Bernardo do Campo.
É de livre escolha do interessado o patrocínio de quaisquer dos eventos abaixo descritos:
" 05 e 06 de agosto - FESTA JAPONESA
" 12 e 13 de agosto - FESTA ITALIANA
" 16 a 23 de agosto - 4º FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE
" 19 de agosto - FESTA INTERCONTINENTAL (ÁRABE, ALEMÃ, ESPANHOLA e BRASILEIRA)
" 20 de agosto - FESTA INTERCONTINENTAL (ÁRABE, ALEMÃ, ESPANHOLA, e BRASILEIRA e
SHOW DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE)
" 20 de agosto - DESFILE CÍVICO-MILITAR
" 26 e 27 de agosto - FESTA PORTUGUESA
" 01, 02 e 03 de setembro - 14º FESTIVAL DOS CAVALEIROS
O patrocínio deverá ser em moeda corrente. Quaisquer dúvidas sobre os eventos a serem patrocinados poderão ser dirimidas junto à Comissão dos Festejos, sito na Avenida Kennedy nº 1155,
Bairro Anchieta, nesta cidade.
2- DOS PRAZOS
A data limite para a apresentação de proposta de patrocínio é o dia 11/07/2006, às 17:00hs.
3- DO LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS
As propostas de patrocínio deverão ser entregues à Comissão de Festejos, sito na Avenida Kennedy
nº 1155, Bairro Anchieta, nesta cidade.
4- DA PROPOSTA
Serão aceitas propostas que atendam a quaisquer dos itens acima descritos, individual ou cumulativamente, podendo ter mais do que um patrocinador para cada evento.
5- DA CONTRAPARTIDA
A contrapartida para o patrocinador será a utilização de espaço público para a divulgação de sua
logomarca, comercialização do seu produto, veiculação de propaganda por meio visual como outdoor e faixas, bem como a veiculação de material publicitário, tudo em conformidade com a legislação
municipal.
O espaço público acima referido será definido pela Comissão de Festejos e proporcional ao valor
patrocinado.
São Bernardo do Campo, em 5 de julho de 2006
ADMIR DONIZETI FERRO
Secretário Especial de Coordenação de Ações Voltadas à Comunidade
Presidente da Comissão de Festejos

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
.............................

DISPONIBILIZAÇÃO PÚBLICA DA PRÉ-MINUTA DE PROJETO
DE LEI DO NOVO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA SUBSÍDIO AO DEBATE PÚBLICO.
VOCÊ PODE AJUDAR A DEFINIR O FUTURO DE SÃO BERNARDO.
DEFINIR NOVOS RUMOS PARA A CIDADE DENTRO DO PLANO
DIRETOR TAMBÉM DEPENDE DE VOCÊ !
Na elaboração do novo Plano Diretor de São Bernardo já foram realizadas na 1. Fase de Participação do Novo Plano Diretor, ao todo, 13 audiências públicas de debate e elaboração de propostas
para o futuro da cidade.
Foram recebidas nas audiências públicas 1696 propostas da população com a participação de 2990
pessoas representando todas as regiões da cidade e segmentos da sociedade civil.
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O resultado em somatória às propostas técnicas do poder público é a prosposta do novo Plano
Diretor, que estará em debate neste mês de Julho no formato de minuta de projeto de lei.
Esta minuta segue abaixo para conhecimento público e para subsidiar o debate da sociedade sobre
o novo Plano Diretor de São Bernardo.
As Audiências Públicas da 2. Fase de Participação do Novo Plano Diretor ocorrerão nos dias 24 e 31
de Julho no Teatro Cacilda Becker, a partir das 18:30 horas.

PRÉ-MINUTA DE PROJETO DE LEI PARA O NOVO PLANO DIRETOR
DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
TÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO GERAL; DOS PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS E DA ABRANGÊNCIA:
CAPÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO GERAL
Artigo 1º
Em atendimento às disposições do Artigo 182 da Constituição Federal, do Capítulo III da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade - e do Título III, Artigo 14, item III da Lei Orgânica
do Município de São Bernardo do Campo, fica aprovado, nos termos desta lei, o PLANO DIRETOR
DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

Notícias do Município - ATOS OFICIAIS
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Artigo 11
Este Plano Diretor abrange a totalidade da área do Município de São Bernardo do Campo.
Artigo 12
As políticas públicas e as ações geradas por parte do Poder Público Municipal deverão estar
articuladas com as outras esferas de governo - a Estadual e a Federal - para que se tornem mais
eficazes e para que se integrem às ações regionais necessárias ao desenvolvimento regional e
metropolitano.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS:
Artigo 13
São princípios constitucionais fundamentais norteadores deste Plano Diretor:
I o desenvolvimento sustentável;
II as funções sociais das propriedades;
III as funções sociais da cidade;
IV a igualdade e a justiça social;
V a participação popular.
Artigo 14
As ações, metas e medidas estabelecidas neste Plano Diretor implicam num equilíbrio entre as formas
de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social e humano da cidade.

Artigo 2º
O Plano Diretor é o instrumento global e estratégico de caráter normativo e programático que orienta
de forma sistemática todos os agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão da
cidade.

Artigo 15
O Desenvolvimento Urbano terá como componente fundamental o desenvolvimento sustentável
onde os munícipes são o centro das preocupações e sobre eles recai a procura por uma vida
saudável e produtiva em harmonia com a natureza, buscando-se eliminar a pobreza e reduzir as
desigualdades sociais.

Artigo 3º
O Plano Diretor disciplina os aspectos econômico-sociais, espaciais, físico-territoriais, ambientais e
administrativo-institucionais.

Artigo 16
As funções socias da cidade no Município de São Bernardo do Campo correspondem ao desenvolvimento de forma plena para que haja a redução das desigualdades sociais, a promoção da justiça
social e a melhoria da qualidade de vida urbana.

Artigo 4º
No aspecto econômico-social o Plano Diretor propõe normas e diretrizes capazes de propiciar a
dinamização e diversificação, o desenvolvimento das atividades econômicas e a melhoria das condições sociais da população.

Parágrafo Único
A Área de Proteção aos Mananciais tem como função social a produção de água para consumo
público.

Artigo 5º
Nos aspectos espacial e físico-territorial o Plano Diretor implementa a estrutura urbana visando a
ordenar convenientemente o espaço e a infra-estrutura, a fim de permitir um desenvolvimento
harmônico da cidade.

Artigo 17
A propriedade imobiliária cumprirá a sua função social quando, respeitadas as funções sociais da
cidade, for utilizada para:
I habitação
II atividades econômicas geradoras de emprego e renda;
III proteção do meio ambiente;
IV preservação do patrimônio cultural

Artigo 6º
No aspecto ambiental o Plano Diretor contempla normas de preservação e de recuperação do meio
ambiente e dos recursos naturais.
Artigo 7º
No aspecto administrativo-institucional o Plano Diretor contempla um processo contínuo de planejamento, visando a implementação de suas diretrizes, mediante adoção de um sistema de acompanhamento que busca a integração com as esferas Regional, Estadual e Federal.
Artigo 8º
Este Plano Diretor é parte integrante do planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporarem as diretrizes e as prioridades nesta Lei
contidas.
Artigo 9º
O Plano Diretor é componente fundamental do Sistema de Planejamento do Município, o qual
compreende também:
I O Plano de Governo
II O Plano Plurianual
III A Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
IV O Orçamento Anual
Artigo 10
O Plano Diretor deverá:
I ser atualizado de acordo com o calendário anual de planejamento e revisão, sempre que fatos
emergentes ou os resultados de sua aplicação assim determinarem;
II não estar associado a mandato de governo, sendo instrumento permanente, fundamental para
orientar a implementação de Planos de Governo, Programas, Projetos Gerais e Setoriais, de curto,
médio e longo prazos;
III ter suas disposições observadas pelos demais Planos, Programas e Orçamentos.
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Artigo 18
A igualdade e a justiça social se farão para assegurar a todos os cidadãos o acesso à alimentação,
à moradia, ao saneamento, ao abastecimento, à água, ao transporte, ao emprego, ao lazer, à
educação, à saúde, à cultura, à informação e à participação política.
Artigo 19
A participação popular se fará para implementar uma gestão participativa e fortalecer a autonomia
quanto à legitimidade do Poder Público Municipal, em ralação aos demais entes da Federação;
Artigo 20
A gestão da política urbana se fará de forma democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento.
Parágrafo único.
Passam a ser mecanismos de participação popular no Plano Diretor:
I a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população;
II a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.

TÍTULO II
DOS OBJETIVOS GERAIS DO PLANO DIRETOR
CAPÍTULO I
DO DESENVOLVIMENTO URBANO
Artigo 21
São objetivos gerais da política de desenvolvimento urbano:
I o ordenamento do espaço urbano para toda a sociedade;
II o desenvolvimento e a utilização plena do potencial existente no Município, assegurando a todos
os cidadãos o acesso aos espaços, recursos naturais, infra-estrutura e serviços urbanos;
III a implementação de uma reforma urbana que objetive a plena realização da função social do
Município;
IV o desempenho adequado da infra-estrutura mediante sua plena e racional utilização, ajustando
o adensamento urbano à capacidade de suporte desta;
V a preservação, proteção e recuperação da paisagem urbana e do patrimônio histórico, cultural e
social do Município;
VI assegurar a alocação adequada de espaços, equipamentos e serviços públicos para os habitantes, em especial os portadores de necessidades especiais;
VII assegurar a distribuição equânime dos custos e benefícios das obras e serviços de infraestrutura urbana e a recuperação, para a coletividade, da valorização imobiliária decorrente dos
investimentos públicos;
VIII racionalizar e adequar o uso da infra-estrutura urbana instalada, evitando-se sua sobrecarga
ou ociosidade;
IX incentivar a convivência de múltiplos usos em todas as áreas da cidade, observando-se as
caracte - rísticas ambientais e de salubridade, bem como estabelecer um critério de isonomia na
fixação do potencial de aproveitamento dos imóveis;

CAPÍTULO II
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Artigo 22
São objetivos gerais da política de desenvolvimento econômico:
I valorizar as vocações existentes e utilizar as capacidades ociosas e sub-aproveitadas das atividades
econômicas locais;
II fomentar a renovação e a complementação de atividades industriais e terciárias, a partir das
vocações e das localizações existentes e emergentes;
III integrar as atividades econômicas locais com mercados e atividades congêneres em nível regional
e metropolitano;
IV promover a renovação tecnológica e a expansão da infra-estrutura de apoio às atividades locais;
V estimular a renovação, reestruturação e expansão dos seguintes setores, observadas as legislações federal e estadual pertinentes:
1 o complexo industrial automotivo, constituído pela indústria automobilística, de auto-peças e de
componentes;

2 o complexo metal-mecânico; e
3 a indústria química e petroquímica com tecnologia de ponta;
VI estimular o desenvolvimento econômico local, através da ampliação da infra-estrutura e de ações
complementares junto aos órgãos responsáveis pela sua oferta, nos demais níveis de governo;
VII como atividades econômicas de interesse especial, por seu caráter de complementação e diversificação do parque produtivo local, estimular os seguintes fatores:
1 turismo, cultura e lazer;
2 serviços de apoio à atividade industrial;
3 serviços de treinamento e capacitação profissional;
4 indústrias de pequeno e médio porte;
5 indústrias de tecnologia de ponta; e
6 atividades econômicas de distribuição e transbordo ligadas ao comércio exterior.
VIII como atividades de interesse específico do Município fomentar, dentre outras:
1 indústria de móveis e artefatos;
2 indústria de bens de consumo duráveis de utilidade doméstica e de lazer;
3 indústria de fabricação de equipamentos de controle da poluição e tratamento de resíduos;
4 indústria de materiais e componentes para construção civil e desenvolvimento urbano;
5 atividades comerciais e de prestação de serviços de caráter regional e metropolitano;
IX outras atividades poderão ser definidas como de interesse específico, com base em propostas de
inclusão na política de desenvolvimento econômico;
X articular a política de promoção do desenvolvimento econômico no Município ao desenvolvimento
social e à proteção do meio ambiente;
XI fortalecer o segmento do turismo, explorando economicamente o potencial do território para esse
fim, especialmente a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais;
XII incentivar a formação de redes de cooperação empresarial de micro e pequenas empresas,
apoiando a organização institucional voltada às ações produtivas e a logística nessas atividades;
XIII estimular o associativismo, o cooperativismo e o empreendedorismo como alternativas para a
geração de trabalho e renda;
XIV desenvolver relações regionais, nacionais e internacionais com associações e instituições multilaterais, bem como com organismos governamentais, no intuito de estabelecer parcerias e programas
de assistência técnica;
XV criar um sistema de acompanhamento e avaliação das atividades produtivas;
XVI incentivar a articulação da economia local à regional, à nacional e à internacional;
XVII incentivar atividades que:
1 complementem as cadeias produtivas locais e regionais;
2 gerem o maior número de empregos;
3 respeitem a legislação ambiental e promovam a reciclagem dos resíduos industriais e domésticos;
4 contribuam para o desenvolvimento técnico e social, e promovam a absorção da mão-de-obra
residente no Município;
5 ampliem as possibilidades de organização de novos negócios e empresas através de cooperativas
de trabalhadores;
XVIII articular os setores público e privado, identificando estratégias específicas para o desenvolvimento econômico;
XIX criar suporte à exportação de produtos, realizando convênios com entidades ligadas ao comércio
exterior, propagando informações e oportunidades comerciais;
XX incentivar a formação ou instalação de cooperativas de produção, incubadoras de empresas,
condomínios industriais, estabelecimentos comerciais de pequeno e médio porte, centros de entretenimento e lazer e a realização de feiras e convenções;
XXI promover o acesso aos recursos territoriais do Município para atividades compatíveis com as
diretrizes estabelecidas pelo desenvolvimento econômico estratégico;
XXII o desempenho das atividades econômicas deverá contemplar:
1 a segurança dos habitantes em geral e, em particular, dos trabalhadores de cada unidade
produtiva;
2 a preservação do meio ambiente, notadamente dos recursos hídricos e da vegetação de interesse
ambiental;
3 a adequada destinação aos resíduos sólidos e líquidos produzidos;
4 o cumprimento dos dispositivos legais que regulam a emissão de efluentes gasosos, ruídos e outros
elementos nocivos à coletividade;
5 a promoção da regularização dos imóveis e das atividades, junto aos órgãos competentes,
conforme legislação específica;
XXIII as políticas e as ações do Poder Executivo Municipal deverão estar articuladas às outras esferas
de governo - Estadual e Federal - a fim de tornar eficazes as ações do setor público e também
reconhecer a necessidade de ações regionais integradas como indispensáveis para a criação de um
ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e do equacionamento dos problemas de caráter
metropolitano.

CAPÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Artigo 23
São objetivos gerais da política de desenvolvimento social:
I o desenvolvimento e a utilização plena do existente no Município, assegurando a todos os cidadãos
o acesso à educação, cultura, esporte e lazer, saúde e abastecimento;
II o desenvolvimento integral do indivíduo, mediante conscientização da realidade em que vive e
aquisição de conhecimentos, propiciando a formação da identidade social e da cidadania;
III garantia do direito de participação dos cidadãos nos programas de educação, cultura e esportes,
priorizando-se:
1 crianças e adolescentes, incluída a orientação para o trabalho;
2 inserção de adultos e idosos no fomento e na expansão da escolarização e das práticas culturais;
IV a implementação de projetos na área da memória da cidade, revalorizando a história do povo e
permitindo o livre acesso da comunidade aos equipamentos e às atividades culturais realizadas em
espaços públicos;
V a indicação e valorização de todo o espaço público municipal para que este, consideradas as
especificidades de cada uma das suas partes, abrigue atividades culturais diversificadas;
VI a análise contínua dos aspectos sócio-econômico-culturais e das relações entre as classes sociais,
garantindo plenos direitos de participação e criação cultural da cidade;
VII o desenvolvimento de programas de educação esportiva, extensivos a todos os seguimentos
sociais da cidade, estimulando o uso dos equipamentos existentes;
VIII o entendimento da prática esportiva como componente do conceito de ações educativas
integradas, assegurando o pleno direito à participação da população;
IX melhorar a acessibilidade do portador de deficiência aos bens e serviços, logradouros e equipamentos públicos;
X a promoção do reordenamento, reformulação e complementação dos serviços e ações de saúde,
dentro dos preceitos básicos do Sistema Único de Saúde - SUS -, respeitadas as peculiaridades
regionais;
XI implementar e desenvolver ações de saúde específicas para crianças e adolescentes, mulheres,
adultos, portadores de deficiência, bem como de ações relativas à área de saúde mental;
XII o incentivo e a promoção de medidas de racionalização da comercialização e da distribuição dos
gêneros alimentícios, estimulando os empreendimentos privados, comunitários e públicos nesse
setor;
XIII a formulação de programas de melhoria da qualidade do abastecimento, visando à elevação
dos padrões de consumo e alimentação da população;
XIV a promoção da melhoria da qualidade de vida, a partir de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado;
XV a ampliação de entendimentos, com a iniciativa da União e o Estado, no fomento aos projetos
das áreas sociais, guardadas as responsabilidades de cada poder, e, ainda, com a iniciativa privada.

CAPÍTULO IV
DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Artigo 24
São objetivos gerais da política de desenvolvimento ambiental:
I controlar a ocupação de fundos de vale, áreas sujeitas a inundação, mananciais, áreas de alta
declividade, cabeceiras de drenagem, preservando a vegetação existente e sua recuperação,
garantindo mecanismos que assegurem o controle e a eliminação dos riscos ambientais;
II incentivar a preservação e recuperação do patrimônio natural e histórico-cultural como marcos de
identidade urbana;

Notícias do Município - ATOS OFICIAIS
III aplicar instrumentos constitucionais e os previstos em legislação federal, para a intervenção do
poder público associado à iniciativa privada, visando transformações urbanísticas significativas;
IV instituir áreas de preservação e conservação de características naturais relevantes, definindo
regimes especiais de administração para garantir sua sustentação;
V disciplinar o uso do solo nas áreas de conservação ambiental, especialmente mananciais e
incentivar a implantação de atividades compatíveis com a preservação dos recursos hídricos;
VI prever uma relação equilibrada entre áreas construídas e livres de modo a garantir o
desenvolvimento das funções sociais da cidade e a qualidade da paisagem urbana;VII
cadastrar e mapear as áreas públicas, visando a implantação dos equipamentos sociais de acordo
com a demanda atual e projetada, infra-estrutura, acesso, transporte, etc;
VIII incorporar áreas verdes particulares ao Sistema de Áreas Verdes do Município a partir de
utilização de instrumentos como transferência do potencial construtivo, isenção de impostos,
desapropriação
IX manter e ampliar arborização de ruas, criar faixas verdes e parques lineares, ampliando as áreas
verdes e permeáveis;
X assegurar o princípio constitucional de destinação precípua de áreas verdes;
XI equilibrar proporções entre espaços verdes abertos e fechados, públicos e privados;
XII ampliar, em grande escala, áreas verdes pela incorporação de espaços abertos públicos a partir
de instrumentos como projetos urbanos em fundos de vale;
XIII despoluir cursos d'água, recuperar talvegues, configurando-os como parques lineares
estruturadores do tecido urbano e da paisagem;
XIV preservar e valorizar áreas verdes, parques e patrimônio através de projetos urbanos;
XV estimular operações imobiliárias que assegurem a preservação, proteção e recuperação do meioambiente e de áreas públicas;
XVI garantir a continuidade e permeabilidade de faixas de áreas verdes a partir de uma malha de
parques lineares nos vales;
XVII ampliar áreas verdes nos vales, aumentando retenção de águas pluviais;
XVIII promover a recuperação para uso público recreativo de áreas ambientalmente vulneráveis
(várzeas) e sujeitas a inundações;
XIX preservar, recuperar e controlar o meio ambiente natural e construído, especificamente:
1 a rede hidrográfica, constituída pelos cursos d'água e pelo trecho municipal do reservatório Billings,
considerando sua importância na paisagem e suas funções;
2 as águas subterrâneas, garantindo sua proteção e o uso racional e adequado;
3 o relevo e o solo, considerando sua aptidão, adequação e restrição ao uso e ocupação do solo;
4 o ar, considerando sua qualidade;
5 a vegetação de interesse ambiental, considerando sua importância para a paisagem, para a
preservação do solo e para a manutenção do ciclo hidrológico, da qualidade climática e da fauna;
6 o ambiente urbano, considerando as atividades humanas e compatibilizando-as com a qualidade
ambiental, garantindo posturas de controle da produção, emissão e destinação
de resíduos, na geração de ruídos e no combate à poluição visual;
XX abranger as características do município e de suas atividades sociais e econômicas compatibilizando-as com a preservação, recuperação e manutenção da qualidade ambiental, através:
1 da gestão ambiental na aplicação das políticas públicas definidas junto à sociedade;
2 da educação ambiental e sanitária;
3 do saneamento ambiental, compreendendo a recuperação, o tratamento e higienização do ambiente
urbano;
4 do gerenciamento integrado de resíduos sólidos, compreendendo a geração, a coleta, o tratamento e a destinação adequados, o fomento de parcerias com entidades associativas não-governamentais, e o incremento de sistemas alternativos e não convencionais de coleta;
5 da ampliação das áreas permeáveis ou de cobertura vegetal;
6 da adequação da Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais (APRM), definida por legislação estadual, aos parâmetros ambientais necessários;
7 da recuperação gradativa e controle das áreas de preservação permanente, definidas por legislação federal;
8 do controle da qualidade ambiental das áreas de preservação ambiental, proporcionando a
proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais, de forma a resgatar e proteger o
ecossistema e seus elementos;
9 da vigilância à saúde do trabalhador;
10 da implantação progressiva de tecnologias limpas nas frotas de transporte coletivo, visando minimizar os agentes poluidores;
11 das situações de emergência e risco ambiental, compreendendo a formação e a estruturação
necessárias;
12 do estabelecimento de normas e critérios para o controle de ruídos;
13 do licenciamento de atividades sociais e econômicas geradoras de impacto ambiental, visando sua
instalação e funcionamento adequados;
14 do transporte, compreendendo as situações de passageiros, de carga, descarga e deslocamento
de materiais e produtos perigosos, e do transporte alternativo, viabilizando uma política para ciclovias
e áreas exclusivas para pedestres;
15 da penalização aos infratores das normas ambientais, compreendendo a justa indenização e
reparação dos danos causados;
16 dos elementos visuais, compreendendo a adequação dos ambientes quanto a localização e
dimensão desses elementos;

CAPÍTULO V
DA INFRA-ESTRUTURA
Artigo 25
São objetivos gerais da política de infra-estrutura:
I promover o acesso equilibrado à infra-estrutura para atendimento das necessidades da população;
II dar suporte ao desenvolvimento econômico;
III dar parâmetros para o direcionamento da ocupação urbana, com vistas ao máximo aproveitamento das capacidades instaladas;
IV controlar a demanda, mediante a instituição de programas de economia e conservação;
V ampliar a eficiência operacional dos serviços sob responsabilidade direta do Município;
VI promover a gestão integrada da infra-estrutura, inclusive dos sistemas sobre os quais o Município
não controla a oferta global;
VII articular a ampliação de oferta global dos serviços junto a instâncias supra municipais responsáveis
pelas políticas setoriais e de desenvolvimento metropolitano, de acordo com o quadro de prioridades
do Município;
VIII a área, bairro ou distrito, que contar com acesso generalizado aos sistemas e serviços de
abastecimento público de: água, esgotamento sanitário e industrial, drenagem urbana, coleta de
resíduos sólidos e limpeza pública, transporte, trânsito e sistema viário, energia elétrica, iluminação
pública, gás natural e telecomunicações será considerada como adequadamente dotada de infraestrutura urbana;
IX os sistemas e serviços relacionados deverão ser objeto de contabilização conjunta para avaliação
da oferta e demanda, adotando-se, para este fim, a unidade territorial para informações cadastrais;
X para efeito de avaliação de ociosidade ou saturação, os sistemas e serviços relacionados deverão
ser considerados em três níveis:
a) das capacidades de produção central, definidas nas unidades de processamento central dos
sistemas, compreendendo a geração de energia, captação e tratamento de água, tratamento e
disposição de esgotos e níveis correspondentes nos demais sistemas e serviços;
b) das capacidades de distribuição arterial, definidas nos grandes canais de distribuição intermediária, correspondendo às linhas de transmissão de energia, redes primárias de água, coletores
troncos, interceptores de esgoto e níveis correspondentes nos demais sistemas e serviços;
c) das capacidades de distribuição capilar ou final, definidas nas redes de acesso final de cada
sistema ou serviço;
XI ser estimulada a convivência, no mesmo bairro, dos diferentes usos representados por residências, indústrias, estabelecimentos comerciais e de serviços, ressalvadas as situações que gerem
impactos negativos à vizinhança;
XII é de competência do Município o uso racional da infra-estrutura, baseado na conservação das
capacidades disponíveis, devendo ser exercida mediante ações de planejamento e controle de
demanda.

CAPÍTULO VI
DA HABITAÇÃO
Artigo 26
São objetivos gerais da política de habitação:
I utilizar os instrumentos para a urbanização da demanda cadastrada no tocante a implementação
dos empreendimentos habitacionais de interesse da sociedade;
II regularizar jurídica e urbanisticamente os assentamentos precários;
III instituir mecanismos e regras urbanísticas para estimular a construção de habitações de interesse
social em área urbanizada existente, evitando a ocupação inadequada das áreas de preservação
e conservação ambiental
IV implementar políticas públicas visando a participação da iniciativa privada e da sociedade civil na
produção e recuperação de habitação;
V compatibilizar a legislação de parcelamento do solo às condições ambientais e de infra-estrutura,
especialmente de circulação e transporte coletivo;
VI coibir a retenção especulativa do solo urbano através de instrumentos constitucionais, à luz do
Estatuto da Cidade;
VII assegurar a recuperação para a coletividade de valorização imobiliária decorrente de ação do
poder público;
VIII direcionar os recursos de valorização imobiliária resultante da ação do poder público para obras
de infra-estrutura urbana e sistema viário, recuperação ambiental e habitação de interesse social;
IX implementar políticas públicas para permitir o acesso à terra urbanizada e à moradia através da
ampliação da oferta para a melhoria das condições de habitabilidade da população de baixa renda;
X estimular a produção de Habitação de Interesse Social e de Habitação de Mercado Popular pela
iniciativa privada;
XI procurar promover a requalificação urbanística para possibilitar a regularização fundiária em
assentamentos precários eliminando as irregularidades quanto a ocupação;
XII possibilitar apoio e suporte técnico para iniciativas da população na produção de moradias ou na
produção de melhorias das condições de moradia;
XIII colaborar para a formação de agentes financeiros particulares voltados ao financiamento para
execução de programas habitacionais;
XIV colaborar no desenvolvimento de programas e de projetos voltados a produção e disponibilização de moradias através de formas alternativas como a auto-gestão, consórcio, aluguel social e
dinamização do mercado de imóveis usados;
XV impedir que ocorram novas ocupações irregulares em toda área do Município;
XVI impedir que ocorram o adensamento ou a ampliação dos núcleos habitacionais irregulares;
XVII priorizar a remoção de unidades residenciais que interfiram na implantação de obras públicas
garantindo a relocação em melhores condições de habitabilidade;
XVIII procurar integrar o Município nas ações de política habitacional regional.

ARTIGO 27
PARA OS FINS DESTA LEI CONSIDERA-SE:
I Habitação de Interesse Social é aquela destinada para famílias de baixa renda (renda familiar
mensal máxima até 6 (seis) salários mínimos), que pode ser produzida pela Prefeitura ou por outra
entidade ligada a ela. Os parâmetros para dimensionamentos mínimos são aqueles definidos pelas
legislações estadual e federal.
II Habitação de Mercado Popular é aquela destinada a famílias de renda média baixa (renda familiar
mensal mínima de 6 (seis) e máxima até 10 (dez) salários mínimos) e produzida pela iniciativa
privada. Os parâmetros para dimensionamentos mínimos são aqueles definidos pelas legislações
estadual e federal.
Artigo 28
Para o atendimento da demanda habitacional da população de baixa renda poderão ser promovidos
pelo Poder Público e/ou pela iniciativa privada, programas e/ou projetos de Habitação de Interesse
Social (HIS) através dos Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS), conforme as
normas estabelecidas em Lei Complementar.

CAPÍTULO VII
DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Artigo 29
São objetivos gerais da política de preservação do patrimônio cultural:
I ampliar o conceito de patrimônio para além dos bens de caráter monumental, englobando, também,
aqueles que são significativos e representativos da memória dos diversos grupos sociais;
II considerar que a visão contemporânea de patrimônio cultural engloba, também, os bens naturais,
entendidos como objeto de ação cultural;
III levar em conta a relação afetiva da comunidade com os bens, o que implica em conhecer valor
naquilo que se apresenta como típico dentro dos diversos grupos sociais;
IV reconhecer a pluralidade existente na memória coletiva, composta por diferentes manifestações
e relações dos grupos sociais;
V considerar a importância das manifestações culturais, das técnicas e saberes que compõem o
chamado patrimônio imaterial, para o qual cabe uma atuação diferenciada de tombamento;
VI garantir maior representatividade da sociedade civil nas decisões relativas à proteção do patrimônio, através da ampliação de sua participação nas discussões;
VII considerar o patrimônio como um direito social fundamental, definido pela Constituição Brasileira,
conforme o artigo 216, e que, portanto, implica em interesses coletivos superiores aos interesses
individuais e na garantia destes por parte do Poder Público;
VIII permitir a continuidade no trabalho de preservação, independente de mudanças político-administrativas que possam inviabilizar a garantia desse direito social fundamental;
IX promover a realização dos mais diversos meios e estratégias para a preservação, sejam eles: a
identificação dos bens e manifestações de valor cultural, a proteção física destes bens através de
fiscalização e obras de restauro e conservação, a proteção legal através da implementação de
instrumentos legais de proteção destes bens e a divulgação para a garantia efetiva de inserção do
patrimônio na vida da cidade;
Artigo 30
A política municipal de patrimônio cultural visa estabelecer uma visão global do universo do patrimônio
cultural do Município e, através desta, a definição de um verdadeiro projeto de preservação.
Parágrafo 1º.
No Mapa Número 10, integrante e anexo a este Plano Diretor, são indicados os locais onde se
encontram este conjunto de bens, manifestações, técnicas e saberes com valor cultural independente de seu tombamento para que se possam definir diversos graus de proteção que podem variar do
simples registro e documentação, o que não implica necessariamente em tombamento, até o nível
de proteção máxima com preservação integral.
Parágrafo 2º.
O Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo que
contemple a pre-servação de bens de importância cultural do Município.

CAPÍTULO VIII
DO USO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS
Artigo 31
Os imóveis públicos são aqueles definidos como Bens Municipais conforme artigo 152 da Lei Orgânica
do Município de São Bernardo do Campo.
Artigo 32
Aplicam-se aos imóveis públicos as disposições contidas nos artigos 152 a 161 da Lei Orgânica do
Município de São Bernardo do Campo.
Artigo 33
São objetivos gerais da política de uso dos imóveis públicos:
I alienar desde que respeitadas as cautelas legais e de forma onerosa todos os imóveis considerados
inaproveitáveis para destinação pública;
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II viabilizar formas de aquisição de imóveis, a fim de atender a utilidade e a necessidade pública, que
não compreendam o instrumento de desapropriação.

TÍTULO III
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
Artigo 34
Para o atendimento da política urbana o ordenamento territorial do Município obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
I respeitar as condições físicas ambientais do Município;
II respeitar as condições físicas construídas, a capacidade da infra-estrutura instalada e dos equipamentos urbanos em suportar as demandas atuais e futuras;
III respeitar a convivência entre as diversas funções da cidade;
IV respeitar o suporte econômico do Município.

CAPÍTULO I
DO MACROZONEAMENTO:
Artigo 35
O Macrozoneamento, como referencial para o uso e ocupação do solo no Município, tem como
princípios as quatro diretrizes gerais estabelecidas no Artigo 34, pactuadas com a população em
audiências públicas e ainda:
I estabelecer de forma mais específica para cada porção do território municipal parâmetros
adequados às características físicas locais;
II estabelecer critérios para o desenvolvimento estratégico do Município para os próximos 10 (dez)
anos;
III estabelecer os critérios de sustentabilidade dessas macrorregiões específicos para suas respectivas condições físico-territoriais.
Artigo 36
Fica o território do Município de São Bernardo do Campo dividido em 4 (quatro) macrozonas, delimitadas conforme o Mapa Número 1, integrante e anexo a esta Lei:
I Macrozona de Vocação Urbana - MVU - caracterizada pela área de maior oferta de infra-estrutura
e equipamentos urbanos, situada dentro da Bacia do Rio Tamanduateí.
II Macrozona Urbana de Recuperação Ambiental - MURA -caracterizada pela ocupação urbana
irregular na área de proteção aos mananciais, situada dentro da Bacia da Represa Billings.
III Macrozona de Ocupação Dirigida - MOD - caracterizada pela importância estratégica ambiental e
sócio-econômica para o Município, situada ao sul e dentro da Bacia da Represa Billings.
IV Macrozona de Restrição à Ocupação - MRO - caracterizada por sérias restrições à ocupação em
razão de fatores geomorfológicos e fragilidade ambiental, situada na Vertente Oceânica da Serra do
Mar.
Artigo 37
A Macrozona de Vocação Urbana - MVU - tem como objetivos:
I abrigar a maior porção urbana do Município;
II desenvolver de forma adensada a ocupação territorial do Município;
III abrigar parte da população que necessitar ser transferida, pelo poder público municipal, de seu
local de moradia.
Artigo 38
A Macrozona Urbana de Recuperação Ambiental - MURA - tem como objetivos:
I abrigar parte da população urbana do Município;
II recuperar ambientalmente a parte de seu território que sofreu os impactos gerados por ação
antrópica em área de proteção aos mananciais;
III se adequar ao desenvolvimento estratégico do Município adaptando-se às novas formas de
ocupação territorial sustentável.
Artigo 39
A Macrozona de Ocupação Dirigida - MOD - tem como objetivos:
I recuperar ambientalmente a parte de seu território que sofreu os impactos gerados por ação
antrópica em área de proteção aos mananciais;
II adensar a parte correspondente a área urbana do Distrito de Riacho Grande;
III se adequar ao desenvolvimento estratégico do Município de forma sustentável.
Artigo 40
A Macrozona de Restrição à Ocupação - MRO - tem como objetivos:
I manter as características físico-territoriais naturais da região;
II recuperar ambientalmente a parte de seu território que sofreu os impactos gerados por ação
antrópica em área de proteção aos mananciais;
III restringir as possibilidades de ocupação por parte da população urbana.

CAPÍTULO II
DO ZONEAMENTO VOCACIONAL
Artigo 41
O zoneamento vocacional institui as regras gerais de uso e ocupação do solo para cada uma das
Zonas em que se subdividem as Macrozonas.
Artigo 42
Cada Macrozona, no território do Município, fica subdividida em zonas de características vocacionais,
conforme Mapa Número 2, integrante e anexo a este Plano Diretor, em função de suas ocupações
históricas ou estratégicas que já foram estabelecidas durante o desenvolvimento urbano e portanto
poderão ser, a partir de agora, potencializadas ou corrigidas através deste, e onde se encontrarão
definidas as regras de uso e ocupação do solo possíveis para cada uma destas zonas vocacionais.
Artigo 43
A Macrozona de Vocação Urbana - MVU - fica subdividida em:
I ZDU
Zona de Desenvolvimento Urbano
II ZRU-2 Zona de Reestruturação Urbana-2
III ZEE
Zona Empresarial Estratégica
IV ZRUA Zona de Reestruturação Urbana e Ambiental
V ZRU-1 Zona de Reestruturação Urbana-1
Artigo 44
A Macrozona Urbana de Recuperação Ambiental - MURA - fica subdividida em:
I ZEE
Zona Empresarial Estratégica
II ZRUA
Zona de Reestruturação Urbana e Ambiental
III ZRA
Zona de Recuperação Ambiental
Artigo 45
A Macrozona de Ocupação Dirigida - MOD - fica subdividida em:
I ZAOD
Zona Ambiental de Ocupação Dirigida
II ZOSES Zona Sócio-Econômica Sustentável
Artigo 46
A Macrozona de Restrição à Ocupação - MRO - fica subdividida em:
I ZRO-1
Zona de Restrição à Ocupação-1
II ZRO-2 Zona de Restrição à Ocupação-2
Artigo 47
A Zona de Desenvolvimento Urbano - ZDU - é caracterizada por um maior índice de adensamento
e ocupação urbanos consolidados estando fora dos limites de mananciais hídricos.
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Artigo 48
São objetivos da Zona de Desenvolvimento Urbano - ZDU -:
I continuar e expandir o processo de ocupação e de desenvolvimento urbanos;
II permitir o ingresso de parte da população já residente no Município que necessite ser transferida
de seus locais de origem atuais;
III potencializar a utilização de toda infraestrutura já instalada;
IV adensar até aos limites máximos da capacidade de suporte desta zona, como forma de compensar
o Município quanto às restrições de ocupação em outras zonas;
V receber a dotação de equipamentos públicos onde houver a insuficiência destes, para
potencialização de seu adensamento.
Artigo 49
A Zona de Reestruturação Urbana - ZRU - é caracterizada por áreas do Município com necessidade
de intervenções urbanas visando à recuperação da qualidade de vida e o fornecimento de infraestrutura urbana, social e econômica.
Artigo 50
São objetivos da Zona de Reestruturação Urbana - ZRU -:
I implementar de infra-estrutura urbana as áreas ainda não contempladas;
II recuperar e complementar a malha viária existente;
III completar a dotação de equipamentos públicos onde houver a
insuficiência destes;
III permitir a recuperação de imóveis deteriorados possibilitando a sua ocupação com atividades
voltadas para o desenvolvimento e recuperação das funções econômicas;
IV conter a pressão antrópica advinda de municípios vizinhos.
Artigo 51
A Zona Empresarial Estratégica - ZEE - é caracterizada por áreas do Município onde deverão estar
sendo implantadas as atividades empresariais dos mais diversos seguimentos.
Artigo 52
São objetivos da Zona Empresarial Estratégica - ZEE -:
I dotar a infra-estrutura de um maior incremento para o suporte das atividades empresariais;
II incentivar a implantação das mais diversificadas atividades empresariais;
III priorizar a ocupação territorial desta zona para usos empresariais em detrimento dos outros usos.
A Zona de Reestruturação Urbana e Ambiental - ZRUA - é caracterizada por áreas do Município que
estão situadas em áreas de proteção aos mananciais mas com possibilidades de ordenação da
ocupação e de adensamentos urbanos em conformidade com a Legislação Estadual e Federal, em
partes de seu território.
Artigo 54
São objetivos da Zona de Reestruturação Urbana e Ambiental - ZRUA -:
I recuperar as áreas degradadas por ação antrópica em áreas de proteção aos mananciais;
II recuperar nascentes e córregos do sistema hídrico;
III dotar de toda infra-estrutura urbana necessária principalmente quanto à captação e tratamento
de efluentes;
IV adequar as ocupações e usos às características físicas de suporte local.
Artigo 55
A Zona de Recuperação Ambiental - ZRA - é caracterizada por uma faixa de grande extensão
territorial onde são necessárias as ações de recuperação e de preservação ambientais.
Artigo 56
São objetivos da Zona de Recuperação Ambiental - ZRA -:
I recuperar as características físicas locais que foram descaracterizadas por ações antrópicas;
II preservar as características físicas locais ainda intactas ou com baixo grau de intervenções
antrópicas;
III restringir as formas de ocupação territorial.
Artigo 57
A Zona Ambiental de Ocupação Dirigida - ZAOD - é caracterizada por áreas do Município carentes
de recuperação ambiental e com baixa possibilidade de ocupação com características urbanas.

Notícias do Município - ATOS OFICIAIS
Artigo 65
São objetivos das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS -:
I possibilitar que se promova a regularização fundiária;
II permitir que se promova a regularização urbanística com a implantação de infra-estrutura e
equipamentos públicos;
III permitir que sejam implantados equipamentos de comércio e serviços de âmbito local para a
promoção da sustentabilidade econômica local.
Parágrafo único:
Para o enfrentamento da organização territorial em relação ao deficit habitacional e para o planejamento e reestruturação de áreas degradadas ou irregulares com vistas a incorporação adequada
no tecido urbano do Município ficam estabelecidas cinco tipos de Zonas Especiais de Interesse Social
- ZEIS -:
ZEIS 1- constituidas por áreas urbanas onde existem ocupações irregulares que necessitam de
projetos de requalificação habitacional, ambiental e econômica antecedidos por projetos de regularização fundiária.
Estas ZEIS incorporarão as atuais SE-3.
ZEIS 2- constituidas por áreas urbanas ou ambientais vazias, sub-utilizadas em sua função social da
propriedade, que serão destinadas integralmente à moradia com fins sociais de habitação com
respeito ao meio ambiente.
ZEIS 3-constituidas por áreas urbanas ou ambientais vazias, sub-utilizadas em sua função social da
propriedade, que
serão destinadas 50% para fins de moradia e 50% para desenvolvimento
econômico, atividades que respeitarão o meio ambiente.
ZEIS 4- constituidas por áreas que se encontram nas Macrozonas MURA e MOD, onde se encontram
ocupações irregulares que necessitam de projetos de requalificação habitacional, ambiental e
econômica antecedidos por projetos de regularização fundiária.
ZEIS 5- constituidas por áreas de risco de vida por conterem riscos de escorregamento e enchente
ou por serem áreas de proteção permanente (APPs) que se encontram com ocupações irregulares.
Estas áreas necessitam de projetos de remoção e relocação visando a permanência desta população
na área de abrangência do projeto habitacional ou dentro do perímetro das Unidades de Planejamento e Gestão lindeiras ao local.
Artigo 66
As Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA - conforme Mapa Número 5 integrante e anexo a
este Plano Diretor são caracterizadas por áreas públicas ou privadas destinadas à proteção e
recuperação da paisagem e do meio ambiente.
Artigo 67
São objetivos das Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA -:
I proteger as características ambientais existentes;
II oferecer espaços públicos adequados e qualificados ao lazer da população;
III proteger as nascentes e cabeceiras de córregos;
IV recuperar e renaturar parte de áreas do Município que sofreram a ação antrópica indevida.
Parágrafo único:
Ficam aqui estabelecidas quarto tipos de Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIAs -:
ZEIA 1- prevista para Parques, Faixas de Concessionárias, Bolsões Verdes e Praças de Grande
Porte: visa grafar áreas urbanas que tenham importância para a qualificação ambiental da área
urbana existente;
ZEIA 2- prevista para a recuperação de áreas degradadas, visa grafar áreas urbanas ou ambientais
que atualmente se encontram, de alguma forma, contaminadas ou com problemas de saneamento
ambiental; a partir de sua classificação estas áreas passam a pertencer ao conjunto de propostas
futuras de recuperação ambiental.
ZEIA 3- prevista como Reserva para Saneamento Ambiental, visa grafar áreas para o saneamento
ambiental no Município onde poderão se instalar incineradores, usinas de compostagem,
reciclagem, instalação de cooperativas de reciclagem, etc.
ZEIA 4- prevista como Reserva de Qualificação Urbana, Reserva Ecológica e Unidades de Conservação, visa grafar na área urbana as áreas estratégicas para a qualificação ambiental através da
instalação de áreas de lazer como parques e praças; na área ambiental visa grafar áreas estratégicas
para os bolsões ambientais de controle do crescimento demográfico.

CAPÍTULO V
DAS OPERAÇÕES URBANAS AMBIENTAIS,
DOS PROJETOS URBANOS E
DOS PROJETOS AMBIENTAIS

Artigo 58
São objetivos da Zona Ambiental de Ocupação Dirigida - ZAOD -:
I a recuperação ambiental;
II dotar a zona de uma baixa densidade ocupacional;
III permitir para a zona as atividades compatíveis com a sustentabilidade ambiental da região.

CAPÍTULO III
DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Artigo 59
Além das Zonas Vocacionais, e no interior destas, o Município fica subdividido em Unidades de
Planejamento e Gestão - UPGs - conforme Mapa Número 3, integrante e anexo a este Plano Diretor.
Artigo 60
As Unidades de Planejamento e Gestão - UPGs - são caracterizadas pela menor parte de áreas do
Município determinadas por suas características sócio-econômicas e físico-territoriais, que lhe conferem semelhança e identidade e onde se fará uma parte da participação da população na gestão
democrática, através dos instrumentos de debate, audiências e consultas públicas para as questões
locais da comunidade.
Artigo 61
São objetivos das Unidades de Planejamento e Gestão - UPGs -:
I aperfeiçoar o controle das ações do poder público municipal destinadas a cada porção territorial
do Município;
II permitir que a comunidade local acompanhe as ações do poder público e participe na gestão;
III gerar as informações necessárias quanto a dados locais, avanço global dos programas e projetos
locais, pareceres e sugestões da comunidade para balizar as ações do poder público municipal;
IV fornecer os indicadores para aferimento da efetiva aplicação dos programas e projetos destinados
a comunidade local.

CAPÍTULO IV
DAS ZONAS ESPECIAIS
Artigo 62
Consideram-se Zonas Especiais aquelas áreas que apresentam as seguintes características:
I são perímetros que se sobrepõem ao zoneamento;
II compreendem áreas do território que exigem tratamento de uso e ocupação específico, caso a
caso
e de maneira diferenciada;
III a definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo e as regulamentações destas
zonas serão estabelecidos por Decreto, devendo constar necessariamente:
1 definição das principais características que lhe conferem a peculiaridade;
2 a indicação de planos e programas que nelas devem ser executados, quando for o caso;
3 as medidas de controle de uso e ocupação do solo, que visam assegurar a conservação,
preservação, restauração, renaturação, recuperação ou valorização dos aspectos ambientais,
urbanísticos e sociais que lhe forem próprios.
Artigo 63
Além das Zonas Vocacionais e no interior destas o Município fica também subdividido, em parte, nas
seguintes Zonas Especiais:
I ZEIS
Zona Especial de Interesse Social
II ZEIA
Zona Especial de Interesse Ambiental
Artigo 64
As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS - conforme Mapa Número 4 integrante e anexo a este
Plano Diretor são caracterizadas por áreas do território municipal destinadas prioritariamente à regularização fundiária, urbanização e à produção de habitação de interesse social e habitação de
mercado popular.

Artigo 68
Além das Zonas Vocacionais e sobrepondo-se no interior destas o Município fica também subdividido,
em parte e também além das Zonas Especiais ZEIS e ZEIA e das Unidades de Planejamento e Gestão
- UPGs - , em:
I AOUA
II APU
III APA

Áreas de Operações Urbanas Ambientais
Áreas de Projetos Urbanos
Áreas de Projetos Ambientais

Artigo 69
As Áreas de Operações Urbanas Ambientais - AOUA - conforme Mapa Número 6 integrante e anexo
a este Plano Diretor são caracterizadas por áreas destinadas a receber projetos urbanos ambientais
com o objetivo de reestruturar setores determinados do Município onde predominam atividades
econômicas relevantes ou demandas sociais relevantes.
Artigo 70
São objetivos das Áreas de Operações Urbanas Ambientais - AOUA -:
I permitir a adoção de medidas e intervenções coordenadas pelo Município com a participação de
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados;
II alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental;
III ampliar os espaços públicos, a infra-estrutura urbana, o sistema viário e a dotação de equipamentos urbanos num determinado perímetro continuo ou descontinuado.
Artigo 71
As Áreas de Projetos Urbanos - APU - conforme Mapa Número 6 integrante e anexo a este Plano
Diretor são caracterizadas por áreas destinadas a comportar projetos específicos de desenho urbano visando requalificar e adequar locais específicos no Município.
Artigo 72
São objetivos das Áreas de Projetos Urbanos - APU -:
I integrar as atividades locais a uma nova estrutura urbana requalificada;
II adequar a infra-estrutura urbana às novas destinações ou à melhoria das destinações já
implantadas;
III atender as demandas da população local envolvida nas atividades sociais do Município.
Artigo 73
As Áreas de Projetos Ambientais - APA - conforme Mapa Número 5 integrante e anexo a este Plano
Diretor são caracterizadas por áreas destinadas ao desenvolvimento dos projetos ambientais promovidos pela administração do Município podendo também contar com parcerias da iniciativa privada.
Artigo 74
São objetivos das Áreas de Projetos Ambientais - APA -:
I permitir a implantação de projetos e programas de recuperação e melhoria ambiental em áreas
específicas do Município;
II permitir a participação da população local residente nessas áreas ou em seu entorno nas ações
visando a recuperação ou melhoria ambiental local;
III requalificar regiões do Município para comportarem usos sustentáveis e com diminuição e
controle da ação antrópica.

TÍTULO IV
DO USO DO SOLO
CAPÍTULO I
DA DIVISÃO TERRITORIAL DE USO DO SOLO
Artigo 75
As áreas do Município, para efeito de planejamento, de regulamentação urbanística, de orientação
de planos, programas e obras, e de gestão e administração, serão definidas à luz da legislação sobre
uso e ocupação do solo.
Parágrafo único.
Aplicar-se-ão as legislações federal e estadual pertinentes aos parques florestais e à área tombada
da Serra do Mar, objeto da Resolução nº 40, de 6 de junho de 1985, da Secretaria de Estado da
Cultura.
Artigo 76
Para efeito de uso do solo predominante vocacionado e estratégico o território do Município, por
meio de cada Unidade de Planejamento e Gestão, conforme mapa Número 3, integrante e anexo
a este Plano Diretor, fica subdividido em:
I UPGs com áreas de uso predominantemente residencial R
II UPGs com áreas de uso predominantemente empresarial E
III UPGs com áreas de uso predominantemente ambiental A
Artigo 77
Consideram-se áreas de uso predominantemente residencial (R) as regiões apontadas no Mapa
Número 3, integrante e anexo a este Plano Diretor, onde predominam as edificações destinadas a
moradias unifamiliares e/ou multifamiliares em relação aos demais tipos de usos.
Artigo 78
Consideram-se áreas de uso predominantemente empresarial (E) as regiões apontadas no Mapa
Número 3, integrante e anexo a este Plano Diretor, onde predominam as edificações destinadas a
indústrias, comércios e serviços em relação aos demais tipos de usos.
Artigo 79
Consideram-se áreas de uso predominantemente ambiental (A) as regiões apontadas no Mapa
Número 3, integrante e anexo este Plano Diretor, onde predominam as necessidades de preservação do meio ambiente.
Artigo 80
Todos os usos ou atividades poderão se instalar nas Macrozona de Vocação Ubana, Macrozona
Urbana de Recuperação Ambiental e Macrozona de Ocupação Dirigida, desde que obedeçam às
condições ou restrições estabelecidas para cada uma destas, estabelecidas no âmbito das Zonas
Vocacionais ou das Unidades de Planejamento e Gestão e desde que também não sofram restrições
para a sua instalação por parte das legislações estadual e federal.
Artigo 81
Com a exceção dos usos ou atividades constantes como vetados ou incompatíveis em regulamentação de cada Zona, todos os demais usos e atividades poderão se instalar no Município desde que
obedeçam também às condições estabelecidas para cada Unidade de Planejamento e Gestão,
determinadas em função de:
I compatibilidade maior ou menor do uso pretendido em relação à Unidade de Planejamento e
Gestão;
II atendimento as restrições quanto aos níveis de desconforto gerados pelo uso em relação à:
a) potencial de conforto;
b) interferências no tráfego;
c) impactos de vizinhança.

SEÇÃO I
DA COMPATIBILIDADE DO USO PRETENDIDO
Artigo 82
As áreas delimitadas no Mapa Número 3 ficam estabelecidas por seus usos já vocacionados, pela
predominância destes em relação aos outros usos, e, portanto, passam, a partir deste Plano Diretor,
a ser a referência para a definição dos critérios de incentivo e fomento aos usos predominantes e
para definição dos critérios de restrição ou controle para os demais usos por se enquadrarem em não
vocacionados para essas áreas.

SEÇÃO II
DOS NÍVEIS DE DESCONFORTO GERADOS PELO USO
Artigo 83
Considera-se desconforto a situação de conflito do uso todo tipo de uso que pode causar um
impacto nocivo ao meio ambiente urbano quando este atinge índices acima dos parâmetros suportáveis para o local e seu entorno.
Artigo 84
Os parâmetros reguladores para a fixação dos limites de enquadramento nos níveis de desconforto
serão definidos em projeto de lei de uso e ocupação do solo que será encaminhado à Câmara de
Vereadores pelo Executivo após a aprovação deste Plano Diretor.
Artigo 85
Os usos e atividades serão enquadrados nos níveis de desconforto abaixo descritos:
Não conflitante:
Quando o uso não vocacionado for complementar ao predominante;
Conflitante nível I:
Quando o uso não vocacionado é compatível com o uso predominante;
Conflitante nível II:
Quando o uso não vocacionado é compatível com restrições com o uso predominante;
Conflitante nível III:
Quando o uso não vocacionado é incompatível com o uso predominante.
Artigo 86
Na Macrozona de Restrição à Ocupação só poderão se instalar os usos ou atividades imprescindíveis
à manutenção da infra-estutura urbana regional ou que apresentem interesse público justificado
pelo Executivo ou pelo Legislativo e que também não sofram restrições por parte das legislações
estadual e federal.
Artigo 87
Lei municipal, específica de uso, definirá parâmetros e exigências para o controle dos níveis de
desconforto suportáveis em cada Unidade de Planejamento e Gestão.

SEÇÃO III
DOS USOS GERADORES DE INTERFERÊNCIA NO TRÁFEGO
Artigo 88
São considerados usos geradores de possível interferência no tráfego as atividades:
I caracterizadas como pólos geradores de tráfego de veículos e de pedestres.
II caracterizadas pelo embarque e desembarque de pessoas;
III caracterizadas pelo transbordo de cargas e descargas;
Artigo 89
A análise dos usos geradores de interferência no tráfego será feita pelo órgão municipal competente.

Notícias do Município - ATOS OFICIAIS
Parágrafo único.
Os parâmetros de enquadramento como uso gerador de interferência no tráfego e a fixação de
exigências para atendimento mitigador serão definidos pela legislação municipal de uso e ocupação
do solo a ser encaminhada pelo Executivo à Câmara de Vereadores após a aprovação deste Plano
Diretor.
Artigo 90
Consideram-se impactos urbanísticos os impactos possíveis de serem causados por empreendimentos ou intervenções urbanas, tanto do ponto de vista físico-funcional ou paisagístico como também
do ponto de vista sócio-cultural.
Artigo 91
Os empreendimentos de impacto são aqueles usos ou atividades que podem causar impacto e ou
alteração no ambiente natural ou construído ou sobrecarga na capacidade de atendimento de infraestrutura e equipamentos públicos superiores aos limites definidos em Lei específica, para cada
Unidade de Planejamento e Gestão, quer sejam construções públicas ou privadas, residenciais ou
empresariais.
Artigo 92
Deverá ser exigida a apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV -, no expediente de
aprovação junto aos órgãos públicos municipais encarregados da aprovação dos projetos, para
todos os empreendimentos a seguir:
I empreendimentos enquadrados nos níveis de conflito II e III do Artigo 85;
II para os empreendimentos geradores de interferência no tráfego, conforme Artigo 88;
III empreendimentos causadores de impacto, conforme Artigo 91.

CAPÍTULO II
DA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS MACROZONAS
Artigo 93
As formas de ocupação do solo nas macrozonas do Município serão disciplinadas através dos
seguintes instrumentos:
I coeficiente de ocupação
II coeficiente de utilização
III coeficiente de permeabilidade do solo
IV recuos da edificação no lote
V gabarito
Artigo 94
Lei específica de uso e ocupação do solo para as quatro macrozonas do Município será elaborada
detalhando os parâmetros para os instrumentos estabelecidos no Artigo 93.

TÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA
Artigo 95
Para ordenar a política urbana, garantir aos cidadãos qualidade de vida representada pelo direito
à moradia digna, ao saneamento básico, saúde, lazer, transporte, meio ambiente saudável, trabalho, educação e cultura, de acordo com as diretrizes contidas neste Plano Diretor serão adotados,
dentre outros, os seguintes instrumentos de política urbana disponibilizados pelas legislações municipal, estadual ou federal específicas:
I INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO:
1 PLANO DIRETOR;
2 PLANOS SETORIAIS;
3 CÓDIGOS;
4 LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO;
5 LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO;
6 PLANO DE GOVERNO;
7 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS;
8 PLANO PLURIANUAL;
9 ORÇAMENTO ANUAL;
10 PROGRAMAS E PROJETOS SETORIAIS;
II INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO:
1 IPTU-PROGRESSIVO NO TEMPO;
2 PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS;
3 DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA URBANA COM PAGAMENTO EM TÍTULOS;
4 CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO;
5 OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS;
6 DIREITO DE SUPERFÍCIE;
7 TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR;
8 DIREITO DE PREFERÊNCIA (PREEMPÇÃO);
III INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DA POLÍTICA URBANA:
1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA;
2 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E DE ALTERAÇÃO DE USO;
IV INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:
1 USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO;
2 CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO;
3 CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA;
4 ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS -;
5 ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE AMBIENTAL - ZEIA -;
V INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA:
1 ÓRGÃOS COLEGIADOS DE POLÍTICA URBANA;
2 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE;
3 DEBATES, AUDIÊNCIAS E CONSULTAS PÚBLICAS;
4 CONFERÊNCIAS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE URBANO;
5 INICIATIVA POPULAR DE PROJETO DE LEI E PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO URBANO;
6 REFERENDO POPULAR E PLEBISCITO;
7 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA;
8 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E JURÍDICA GRATUITA PARA AS COMUNIDADADES E GRUPOS
SOCIAIS MENOS FAVORECIDOS.

Artigo 98
Considera-se solo urbano não edificado os terrenos e glebas com área igual ou superior a 500m2
(quinhentos metros quadrados), localizados nas Macrozonas MVU; MURA ou MOD, quando o coeficiente de aproveitamento utilizado for igual a zero.
Artigo 99
Considera-se solo urbano subtilizado os terrenos e glebas com área igual ou superior a 1.000m2 (mil
metros quadrados) situados nas Macrozonas MVU; MURA ou MOD quando o coeficiente de aproveitamento não atingir o mínimo definido para a zona onde se situam, conforme Lei específica de
uso e ocupação do solo que será encaminhada pelo executivo após a aprovação deste Plano
Diretor.
Artigo 100
Ficam excluídos da obrigação estabelecida no Artigo 96 os imóveis:
I utilizados para instalação das seguintes atividades econômicas:
1 estações aduaneiras;
2 terminais de logística;
3 transportadoras;
4 garagem de veículos de transporte de passageiros;
II exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente;
III de interesse do patrimônio cultural ou ambiental;
IV ocupados por clubes ou associações de classe;
V de propriedade de cooperativas habitacionais;
utilizados como estacionamento nas Macrozonas MVU; MURA ou MOD com área inferior a 1.000m2
(mil metros quadrados).
Artigo 101
Considera-se, também, solo urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja desocupada há
mais de 2 (dois) anos, ressalvados os casos dos imóveis integrantes de massa falida.
Artigo 102
Os imóveis nas condições a que se refere o artigo anterior serão identificados e seus proprietários
notificados.
Parágrafo primeiro
A notificação far-se-á:
I por funcionário do órgão competente do Executivo, ao proprietário do imóvel ou, no caso deste ser
pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administrativa;
II por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista no inciso I;
III por envio de correspondência registrada.
Parágrafo 2º.
Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de 1 (um) ano a partir do recebimento da
notificação, protocolar pedido de aprovação e execução de parcelamento ou edificação.
Parágrafo 3º
Somente poderão apresentar pedidos de aprovação de projeto até 2 (duas) vezes para o mesmo
lote.
Parágrafo 4º.
Os parcelamentos e edificações deverão estar registrados e concluídos no prazo máximo de 4
(quatro) anos a contar da data do vencimento da notificação, prevista no Parágrafo 2º.
Parágrafo 5º.
As edificações enquadradas no Artigo 101 deverão estar ocupadas no prazo máximo de um ano a
partir do recebimento da notificação.
Parágrafo 6º.
Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista a conclusão em
etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.
Parágrafo 7º.
A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere
as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas neste artigo, sem interrupção de
quaisquer prazos.
Parágrafo 8º.
Os lotes que atendam as condições estabelecidas nos artigos 96 e 97 não poderão sofrer parcelamento sem que este seja condicionado à aprovação de projeto que atenda instrumentos de
indução do desenvolvimento urbano.

SEÇÃO II
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO
Artigo 103
Em caso de descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos nos artigos 96, 98 e 99, o
Município procederá a aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTUProgressivo no Tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de até 5 (cinco) anos consecutivos caso o proprietário, durante esse período não cumpra com as obrigações de parcelar, edificar
ou utilizar o imóvel conforme forem os casos.
Parágrafo 1º
Lei específica baseada no Parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de
2001 - Estatuto da Cidade, estabelecerá a gradação anual das alíquotas progressivas e a aplicação
deste instituto.
Parágrafo 2º
Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar não esteja atendida no prazo de 5(cinco) anos o
Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação,
garantida a aplicação da medida prevista no Artigo 96 desta lei.
Parágrafo 3º.
É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva de que trata este
artigo.

CAPÍTULO I
DOS INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

SEÇÃO III
DA DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA URBANA COM
PAGAMENTO EM TÍTULOS

SEÇÃO I
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS:

Artigo 104
Decorridos os 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem que o proprietário
tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder
à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública.

Artigo 96
São passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, nos termos do artigo 182 da
Constituição Federal e dos artigos 5º e 6º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado localizado em todas as Macrozonas do Município.
Artigo 97
Os proprietários dos imóveis que se enquadrarem nas disposições do artigo anterior poderão requerer ao Poder Público Municipal o estabelecimento de Consórcio Imobiliário como forma de viabilização
financeira do aproveitamento do imóvel, conforme as disposições contidas no Artigo 46 e seus
parágrafos da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.

Parágrafo 1º.
Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no
prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
indenização e os juros legais de seis por cento ao ano.
Parágrafo 2º.
O valor real da indenização:
I refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de
obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação prevista
no inciso I do Parágrafo 1º do Artigo 99.
II não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.
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Parágrafo 3º.
Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.
Parágrafo 4º.
O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos,
contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.
Parágrafo 5º.
O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de
alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido procedimento licitatório.
Parágrafo 6º.
Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do Parágrafo 5º as mesmas obrigações de
parcelamento, edificação ou utilização previstas no Artigo 96 desta Lei.

SEÇÃO IV
DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
Artigo 105
O Poder Público municipal poderá aplicar o instrumento do consórcio imobiliário além das situações
previstas no artigo 46 do Estatuto da Cidade, para viabilizar empreendimentos habitacionais de
interesse social (HIS), nas Macrozonas MVU; MURA e MOD.
Parágrafo 1º.
Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação,
por meio do qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal o seu imóvel e, após a realização
das obras, recebe como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.
Parágrafo 2º.
A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber por transferência nos termos
deste artigo, direta ou indiretamente, mediante concessão urbanística ou outra forma de contratação.
Parágrafo 3º.
O proprietário que transferir seu imóvel para a Prefeitura nos termos deste artigo receberá, como
pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.
Artigo 106
O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do
imóvel antes da execução das obras.
Parágrafo único.
O valor real da indenização deverá:
I refletir o valor da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, descontado o
montante incorporado em função das obras realizadas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público,
na área onde o mesmo se localiza;
II excluir do seu cálculo expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.
Artigo 107
O Consórcio Imobiliário aplica-se tanto aos imóveis sujeitos à obrigação legal de parcelar, edificar ou
utilizar nos termos desta lei, quanto àqueles por ela não abrangidos, mas necessários à realização
de intervenções urbanísticas previstas nesta lei.
Artigo 108
Os consórcios imobiliários deverão ser formalizados por termos de responsabilidade e participação
pactuados entre: o proprietário urbano e a Municipalidade, visando à garantia da execução das
obras do empreendimento, bem como das obras de uso público.

SEÇÃO V
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
Artigo 109
Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas
pelos Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.
Artigo 110
As Operações Urbanas Consorciadas têm, como finalidades:
I a promoção de intervenções urbanas visando alcançar transformações urbanísticas e estruturais
no Município;
II alterar a realidade urbana mediante parcerias entre o Poder Público e o setor privado;
III promover melhorias sociais e de valorização ambiental;
IV promover a implantação de novos equipamentos públicos estratégicos ao desenvolvimento local;
V implantação de programas de habitação de interesse social;
VI melhorias e ampliações de infra-estrutura e redes viárias locais;
VII melhorias na implantação ou ampliação das redes de transporte público.
Artigo 111
Ficam permitidas Operações Urbanas Consorciadas nas áreas delimitadas no Mapa Número 6,
inegrante e anexo a este Plano Diretor.
Artigo 112
Cada Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica que, de acordo com as disposições dos artigos 32 a 34 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade,
e conterá, no mínimo:
I delimitação do perímetro da área de abrangência;
II finalidade da operação;
III programa básico de ocupação da área e intervenções previstas;
IV Estudo Prévio de Impacto Ambiental e de Vizinhança;
V programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;
VI solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da necessidade de
remover os moradores de favelas e cortiços;
VII garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor cultural e ambiental,
protegidos por tombamento ou lei;
VIII contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em
função dos benefícios recebidos;
IX forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil;
X conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos.
Parágrafo 1º.
Todas as operações urbanas deverão ser previamente aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, mensionado no Artigo 144 deste Plano Diretor.
Parágrafo 2º
Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso VIII deste artigo serão aplicados exclusivamente no programa de intervenções, definido Poder na lei de criação da Operação Urbana
Consorciada.
Artigo 113
A Outorga Onerosa do Direito de Construir, mensionada no Artigo 127 deste Plano Diretor, das áreas
compreendidas no interior dos perímetros das Operações Urbanas Consorciadas, se regerá, exclusivamente, pelas disposições de suas leis específicas, respeitados os coeficientes de aproveitamento
máximo para operações urbanas estabelecidos em Lei específica de uso e ocupação do solo que
será encaminhada pelo Executivo após a aprovação deste Plano Diretor.
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Parágrafo único.
Os imóveis localizados no interior dos perímetros das Operações Urbanas Consorciadas, não são
passíveis de receber o potencial construtivo transferido de imóveis não inseridos no seu perímetro.
Artigo 114
O estoque de potencial construtivo adicional a ser definido para as áreas de Operação Urbana
deverá ter seus critérios e limites definidos na Lei Municipal específica que criar e regulamentar a
Operação Urbana Consorciada, respeitando o coeficiente de aproveitamento máximo para operações urbanas que será estabelecido em Lei específica de uso e ocupação do solo a ser encaminhada
a Câmara de Vereadores pelo Executivo após a aprovação deste Plano Diretor.
Artigo 115
A lei específica que aprovar a Operação Urbana Consorciada poderá prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC,
que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras, desapropriações
necessárias à própria Operação ou para a aquisição de terreno para a construção de Habitação de
Interesse Social.
Parágrafo 1º.
Os Certificados de Potencial Adicional de Construção serão livremente negociados, mas convertidos
em direito de construir unicamente na área objeto da Operação.

Notícias do Município - ATOS OFICIAIS
Artigo 122
O impacto da concessão de outorga de potencial construtivo adicional e de transferência do direito
de construir deverá ser monitorado permanentemente pelo Executivo, que tornará públicos, anualmente, os relatórios do monitoramento.

BE= At x Vm x Cp x Ip

SEÇÃO VIII
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA (PREEMPÇÃO)
Artigo 123
O Poder Público Municipal poderá exercer o Direito de Preferência para aquisição de imóvel urbano
objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto nos artigos 25, 26 e 27 da Lei
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.
Parágrafo único:
O Direito de Preferência será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para:
I regularização fundiária;
II execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III constituição de reserva fundiária;
IV ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
VIII proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Parágrafo 2º.
A vinculação dos Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC poderá ser realizada no
ato da aprovação de projeto de edificação específico para o terreno;

Artigo 124
Lei municipal delimitará as áreas em que incidirá o Direito de Preferência nas Macrozonas MVU;
MURA; MOD e MRO.

Parágrafo 3º.
Os Certificados de Potencial Adicional de Construção, poderão ser vinculados ao terreno por intermédio de declaração da Municipalidade, os quais deverão ser objeto de Certidão;

Parágrafo 1º.
Os imóveis colocados à venda nas áreas definidas no caput deverão ser necessariamente oferecidos
ao Município, que terá preferência para aquisição pelo prazo de cinco anos.
Parágrafo 2º.
O Direito de Preferência será exercido nos lotes com área igual ou superior a 1.000 m2 (mil metros
quadrados).

Parágrafo 4º.
A lei a que se refere o caput deverá estabelecer:
I a previsão de emissão, pelo Município, de quantidade determinada de Certificados de Potencial
Construtivo Adicional de Construção, a ser emitida obrigatoriamente proporcional ao estoque de
potencial construtivo adicional previsto para a Operação;
II o valor mínimo do Certificado de Potencial Adicional Construtivo;
III as formas de cálculo das contrapartidas;
IV as formas de conversão e equivalência dos Certificados de Potencial Adicional Construtivo em
metros quadrados de potencial construtivo adicional;
V o limite do valor de subsídio previsto no caput deste artigo para aquisição de terreno para construção de Habitação de Interesse Social, quando houver esta previsão de aquisição na Operação
Urbana Consorciada.

SEÇÃO VI
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE
Artigo 116
O Direito de Superfície poderá ser exercido em todo o território municipal.
Parágrafo 1º.
O Poder Público poderá exercer o Direito de Superfície em áreas particulares onde haja carência de
equipamentos públicos e comunitários.
Artigo 117
O Poder Público poderá utilizar o Direito de Superfície em caráter transitório para remoção temporária
de moradores de núcleos habitacionais de baixa renda, pelo tempo que durar as obras de urbanização.
Artigo 118
O proprietário de terreno poderá conceder ao Município, por meio de sua Administração Direta e
Indireta, o direito de superfície, nos termos da legislação em vigor, objetivando a implementação de
diretrizes constantes desta lei.

SEÇÃO VII
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Artigo 119
O proprietário de imóvel localizado nas Macrozonas MVU; MURA ou MOD poderá exercer em outro
local, passível de receber o potencial construtivo, ou alienar, total ou parcialmente, o potencial
construtivo não utilizado no próprio lote, mediante prévia autorização do Poder Executivo Municipal,
quando tratar-se de imóvel:
I de interesse do patrimônio;
II exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal
competente;
III servindo a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população
de baixa renda e habitação de interesse social.

Artigo 134
Na produção de Habitação de Mercado Popular o valor da outorga onerosa será reduzido em 50%
(cinqüenta por cento).
Artigo 135
Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir serão destinados
ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, mensionado no Artigo nº 151 deste Plano Diretor,
e deverão ser aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do Artigo 26 da Lei Federal
nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.

SECÃO I
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Parágrafo 1º.
À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão: preço, condições de pagamento e prazo de
validade.
Parágrafo 2º.
A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel, deve ser apresentada com os seguintes
documentos:
I proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel,da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade;
II endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras comunicações;
III certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro de imóveis da
circunscrição imobiliária competente;
IV declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem quaisquer
encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória.

Artigo 136
Os empreendimentos que causam grande impacto urbanístico e ambiental, definidos na SEÇÃO IV,
CAPÍTULO I, TÍTULO IV desta Lei, adicionalmente ao cumprimento dos demais dispositivos previstos
na legislação urbanística, terão sua aprovação condicionada à elaboração e aprovação de Estudo
Prévio de Impacto de Vizinhança -EIV-, a ser apreciado pelos órgãos competentes da Administração
Municipal.

Artigo 127
Recebida a notificação a que se refere o artigo anterior, a Administração poderá manifestar, por
escrito, dentro do prazo legal, o interesse em exercer a preferência para aquisição de imóvel.

Artigo 138
O Estudo de Impacto de Vizinhança -EIV- deverá contemplar os aspectos positivos e negativos do
empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da área em questão
e seu entorno, devendo incluir, no que couber, a análise e proposição de solução para as seguintes
questões:
I adensamento populacional;
II uso e ocupação do solo;
III valorização imobiliária;
IV áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental;
V equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem como geração de
resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais;
VI equipamentos comunitários, como os de saúde e educação;
VII sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade,
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;
VIII poluição sonora, atmosférica e hídrica;
IX vibração;
X periculosidade;
XI geração de resíduos sólidos;
XII riscos ambientais;
XIII impacto sócio-econômico na população residente ou atuante no entorno.

Parágrafo 1º .
A Prefeitura fará publicar num jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da
notificação recebida, nos termos do Artigo 126 e da intenção de aquisição do imóvel nas condições
da proposta apresentada.
Parágrafo 2º .
O decurso de prazo de trinta dias após a data de recebimento da notificação do proprietário sem a
manifestação expressa do Poder Executivo Municipal de que pretende exercer o direito de preferência (preempção) faculta o proprietário a alienar onerosamente o seu imóvel ao proponente interessado nas condições da proposta apresentada sem prejuízo do direito do Poder Executivo Municipal
exercer a preferência em face de outras propostas de aquisições onerosas futuras dentro do prazo
legal de vigência do direito de preferência.
Artigo 128
Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao órgão competente do
Poder Executivo Municipal cópia do instrumento particular ou público de alienação do imóvel dentro
do prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura.
Parágrafo 1º.
O Executivo promoverá as medidas judiciais cabíveis para a declaração de nulidade de alienação
onerosa efetuada em condições diversas da proposta apresentada.

Artigo 129
Lei municipal com base no disposto no Estatuto da Cidade definirá todas as demais condições para
aplicação do instrumento.

Parágrafo 3º .
Fica vedada a transferência de potencial construtivo na Zona Empresarial Estratégica e nas áreas
dentro dos perímetros das Operações Urbanas Consorciadas.

CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DA POLÍTICA URBANA
SEÇÃO I
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

ACr = VTc ÷ CAc x CAr ÷ VTr x ATc

Parágrafo único
O proprietário do imóvel que transferir potencial construtivo, nos termos deste artigo, assumirá a
obrigação de manter o mesmo preservado e conservado.

Artigo 133
Poderá ser permitida a utilização do coeficiente máximo sem contrapartida financeira na produção de
Habitação de Interesse Social.

Artigo 126
O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o município, no prazo
máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo.

Parágrafo 2º.
A transferência de potencial construtivo prevista no inciso III deste artigo só será concedida ao
proprietário que doar ao Município seu imóvel, para os fins previstos neste artigo.

Artigo 121
Os imóveis tombados e aqueles definidos como de interesse do patrimônio, poderão transferir seu
potencial construtivo não utilizado para outro imóvel observando-se o coeficiente de aproveitamento
máximo permitido na zona para onde ele for transferido.

Parágrafo único.
A decisão sobre o índice de planejamento a ser aplicado caberá ao Conselho de Desenvolvimento
Urbano, mensionado no Artigo nº 146 deste Plano Diretor.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA

Parágrafo 2º.
Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Executivo poderá adquirir o imóvel
pelo valor base de cálculo do imposto predial e territorial urbano ou pelo valor indicado na proposta
apresentada, se este for inferior àquele.

Onde:
ACr = área construída a ser recebida;
VTc = valor venal do m2 (metro quadrado) do terreno cedente;
CAc = coeficiente de aproveitamento básico do terreno cedente;
CAr = coeficiente de aproveitamento máximo do terreno receptor;
VTr = valor venal do m2 (metro quadrado) do terreno receptor;
ATc = área total do terreno cedente.

BE - Benefício Financeiro
At - Área do Terreno
Vm - Valor venal do metro quadrado do terreno
Cp - Diferença entre o Coeficiente de Aproveitamento Pretendido e o Coeficiente de Aproveitamento Básico Permitido
Ip - Índice de Planejamento, variando de 0,3 a 0,5

Artigo 125
O Executivo deverá notificar o proprietário do imóvel localizado em área delimitada para o exercício
do direito de preferência, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência da lei que a delimitou.

Parágrafo 1º.
Os imóveis listados nos incisos I; II e III poderão transferir até 100% do coeficiente de aproveitamento
básico não utilizado;

Artigo 120
O volume construtivo a ser transferido será calculado segundo a equação a seguir:

Artigo 132
A contrapartida financeira, que corresponde à outorga onerosa de potencial construtivo adicional,
será calculada segundo a seguinte equação:

Artigo 130
O Poder Executivo Municipal poderá exercer a faculdade de outorgar onerosamente o exercício do
direito de construir, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, conforme
disposições nos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto
da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Lei.
Parágrafo único.
A concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir poderá ser negada pelo Conselho de
Desenvolvimento Urbano, mencionado no Artigo nº 146 deste Plano Diretor caso se verifique
possibilidade de impacto não suportável pela infra-estrutura ou o risco de comprometimento da
paisagem urbana.
Artigo 131
As áreas passíveis de Outorga Onerosa são aquelas onde o direito de construir poderá ser exercido
acima do permitido pela aplicação do Coeficiente de Aproveitamento Básico até o limite estabelecido
pelo uso do Coeficiente de Aproveitamento Máximo, mediante contrapartida financeira, de acordo
com lei específica de uso e ocupação do solo que será encaminhada pelo Executivo após a aprovação deste Plano Diretor.

Artigo 137
Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades que dependerão de elaboração do Estudo
Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV - e do Relatório de Impacto de Vizinhança -RIV- para obter
as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento.
Parágrafo único.
A Lei Municipal a que se refere o caput deste Artigo poderá prever outros empreendimentos e
atividades além dos estabelecidos na SEÇÃO IV, CAPÍTULO I, TÍTULO IV desta Lei.

Artigo 139
O Poder Público Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo
empreendimento, poderá solicitar como condição para aprovação do projeto alterações e complementações no mesmo, bem como a execução de melhorias na infra-estrutura urbana e de equipamentos comunitários, tais como:
I ampliação das redes de infra-estrutura urbana;
II área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos comunitários em percentual
compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento;
III ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de
pedestres, semaforização;
IV proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem os desconfortos da
atividade;
V manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais considerados
de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como recuperação ambiental da área;
VI cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, entre outros;
VII percentual de habitação de interesse social no empreendimento ou fora dele;
VIII possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas da cidade.
Parágrafo 1º.
As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e ao impacto do
empreendimento.
Parágrafo 2º.
A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de Compromisso pelo
interessado, em que este se compromete a arcar integralmente com as despesas decorrentes das
obras e serviços necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento e demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da finalização do
empreendimento.
Parágrafo 3º.
O Certificado de Conclusão da Obra ou o Alvará de Funcionamento só serão emitidos mediante
comprovação da conclusão das obras previstas no parágrafo anterior.
Artigo 140
A elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - não substitui o licenciamento ambiental
requerido nos termos da legislação ambiental.
Artigo 141
Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes no Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - e no
Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV -, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão municipal
competente, por qualquer interessado.
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Parágrafo 1º.
Serão fornecidas cópias do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - e do Relatório de Impacto de
Vizinhança - RIV -, quando solicitadas pelos moradores da área afetada ou suas associações.

Parágrafo 1°.
O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano -FMDU- será gerido pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano -CMDU-.

Parágrafo 2º.
O órgão público responsável pelo exame do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - e do Relatório
de Impacto de Vizinhança - RIV - deverá realizar audiência pública, antes da decisão sobre o projeto,
sempre que sugerida, na forma da lei, pelos moradores da área afetada ou suas associações.

SEÇÃO III
DO SISTEMA DE AFERIÇÃO PARA GESTÃO DO PLANO DIRETOR

TÍTULO VI
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Artigo 152
O Sistema de Aferição para Gestão do Plano Diretor tem como objetivo fornecer informações para
o planejamento, o monitoramento, a implementação e a avaliação da política urbana, subsidiando
a tomada de decisões ao longo do processo de implantação.

CAPÍTULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Artigo 142
Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG -, instituindo estruturas e processos
democráticos e participativos, que visam permitir o desenvolvimento de um processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão da política urbana.
Artigo 142
São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG-:
I criar canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana;
II garantir eficiência e eficácia à gestão, visando a melhoria da qualidade de vida;
III instituir um processo permanente e sistematizado de detalhamento, atualização e revisão do Plano
Diretor.
Artigo 143
A reestruturação administrativa atuará nos níveis de formulação de políticas públicas, nível de gerenciamento do Plano Diretor e nível de monitoramento e controle dos resultados ao longo do
processo de implantação.
Artigo 144
O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG- atuará nos seguintes níveis:
I nível de formulação de estratégias, das políticas e de atualização do Plano Diretor;
II nível de gerenciamento do Plano Diretor, de formulação e aprovação dos programas e projetos
para a sua implantação;
III nível de monitoramento e controle dos instrumentos urbanísticos e dos programas e projetos
aprovados.

Parágrafo 1º.
O Sistema de Aferição para Gestão do Plano Diretor deverá conter e manter atualizados dados,
informações e indicadores sociais, culturais, econômicos, financeiros, patrimoniais, administrativos,
físico-territoriais, inclusive cartográficos, ambientais, imobiliários e outros de relevante interesse para
o Município alocados por Unidades de Planejamento e Gestão - UPGs -.
Artigo 153
O Sistema de Aferição para Gestão do Plano Diretor deverá obedecer aos princípios:
I da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a duplicação
de meios e instrumentos para fins idênticos;
II democratização, publicização e disponibilização das informações, em especial as relativas ao processo de implementação, controle e avaliação do Plano Diretor.

SEÇÃO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CMDU-

Artigo 155
Anualmente, o Executivo submeterá ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU relatório de gestão do exercício e plano de ação para o próximo período.

Artigo 146
Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano -CMDU-, regido pelas disposições
contidas no CAPÍTULO V, SEÇÕES I E III da Lei Orgânica do Município, órgão consultivo em matéria
de natureza urbanística, ambiental e de política urbana, composto por representantes do Poder
Público e da Sociedade Civil.

Parágrafo único.
Uma vez analisado pelo Conselho, o Executivo o enviará à Câmara Municipal e dará publicidade ao
mesmo, por meio do jornal de maior circulação no Município.

Parágrafo único.
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano -CMDU -será vinculado à Secretaria de Planejamento e Tecnologia de Informação.

SEÇÃO V
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA

Artigo 149
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano poderá instituir câmaras técnicas e grupos de
trabalho específicos.
Artigo 150
O Poder Executivo Municipal garantirá o suporte técnico e operacional necessário ao pleno funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano -CMDU-.

SEÇÃO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Artigo 151
Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU-, formado pelos seguintes
recursos:
I recursos próprios do Município;
II transferências intergovernamentais;
III transferências de instituições privadas;
IV transferências do exterior;
V transferências de pessoa física;
VI receitas provenientes da Concessão do Direito Real de Uso de áreas públicas, exceto nas Zonas
Especiais de Interesse Social -ZEIS - e nas Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIAs -;
VII receitas provenientes de Outorga Onerosa;
VIII receitas provenientes da Concessão do Direito de Superfície;
IX rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios;
X doações;
XI outras receitas que lhe sejam destinadas por lei;
XII preço público da permissão de uso.

desta lei, os seguintes Anexos:
Macrozoneamento;
Zoneamento Vocacional;
Unidades de Planejamento e Gestão
onas Especiais de Interesse Social e Projetos Habitacionais
Zonas Especiais de Interesse Ambiental e Projetos Ambientais
Operações Urbanas Ambientais e Projetos Urbanos
Programa de Transporte Urbano
Sistema Viário
Hierarquia Viária
Patrimônio Cultural e Turismo

Artigo 162
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 163
Ficam revogadas as disposições em contrário, e em especial:
I Lei nº 4434 de 15 de maio de 1996;

"LISTAGEM DE BENS TOMBADOS PELO COMPAHC

Artigo 145
O sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SMPG - é composto por:
I Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ;
II Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;
III Sistema de Aferição para Gestão do Plano Diretor.

Artigo 148
Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU -:
I acompanhar a implementação do Plano Diretor, analisando e deliberando sobre questões relativas
a sua aplicação;
II deliberar e emitir pareceres sobre propostas de alteração da Lei do Plano Diretor;
III acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do desenvolvimento urbano, inclusive
os planos setoriais;
IV deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes de seu encaminhamento à
Câmara Municipal;
V gerir os recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;
VI monitorar a concessão de outorga onerosa do direito de construir e a aplicação da transferência
do direito de construir;
VII acompanhar a implementação das Operações Urbanas Consorciadas;
VIII acompanhar a implementação dos demais instrumentos urbanísticos;
IX zelar pela integração das políticas setoriais;
X deliberar sobre as omissões e casos não perfeitamente definidos pela legislação urbanística
municipal;
XI convocar, organizar e coordenar as conferências e assembléias territoriais;
XII convocar audiências públicas;
XIII elaborar e aprovar o regimento interno.

Artigo 161
Fazem parte integrante
I Mapa Número 1
II Mapa Número 2
III Mapa Número 3
IV Mapa Número 4
V Mapa Número 5
VI Mapa Número 6
VII Mapa Número 7
VIII Mapa Número 8
IX Mapa Número 9
X Mapa Número 10

(CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO ARTÍSTICO, HISTÓRICO E CULTURAL)

SEÇÃO IV
DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
Artigo 154
Fica assegurada a participação da população em todas as fases do processo de gestão democrática
da política urbana, mediante as seguintes instâncias de participação:
I conferências municipais de política urbana;
II assembléias territoriais de política urbana;
III audiências públicas;
IV iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas, projetos de desenvolvimento urbano.
V plebiscito e referendo popular;
VI conselhos municipais relacionados à política urbana.

Artigo 147
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano será paritário sendo sua composição, regulamentação e as deliberações estabelecidas através de legislação específica complementar a este Plano
Diretor.

Parágrafo único.
O uso, a ocupação e o parcelamento do solo nas Macrozonas MURA e MOD será regulado em lei
municipal específica a ser elaborada após a aprovação da Lei Específica Estadual para a Bacia da
Represa Billings.

Artigo 156
As Conferências Municipais ocorrerão ordinariamente a cada dois anos, e extraordinariamente quando convocadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU -.
Parágrafo único.
As conferências serão abertas à participação de todos os munícipes.
Artigo 157
A Conferência Municipal de Política Urbana, deverá, dentre outras atribuições:
I apreciar as diretrizes da política urbana do Município;
II debater os relatórios anuais de gestão da política urbana, apresentando criticas e sugestões;
III sugerir ao Executivo adequações nas ações estratégicas destinadas a implementação dos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos;
IV deliberar sobre o plano de trabalho para o biênio seguinte;
V sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor, a serem consideradas no momento de sua
modificação ou revisão.

SEÇÃO VI
DAS ASSEMBLÉIAS TERRITORIAIS DE POLITICA URBANA
Artigo 158
As Assembléias Territoriais de Política Urbana serão sempre que necessário, com o objetivo de
consultar a população das Unidades de Planejamento e Gestão sobre as questões urbanas relacionadas àquela territorialidade, de forma a ampliar o debate e dar suporte à tomada de decisões
por parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU -.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Artigo 159
Dez anos após a aprovação desta Lei, o Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal projeto
de lei de revisão do Plano Diretor.
Artigo 160
Para a complementação deste Plano Diretor e após a devida aprovação deste o Poder Executivo
Municipal encaminhará, sucessivamente, à Câmara Municipal:
I Projeto de Lei de Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo;
II Projeto de Lei de Parcelamento do Solo;
III Projeto de Lei das Zonas Especiais de Interesse Social;
IV Projeto de Lei das Zonas Especiais de Interesse Ambiental;
V Projeto de Lei específica para aplicação do IPTU Progressivo no Tempo;
VI Projeto de Lei delimitando as áreas em que incidirá o Direito de Preferência;
VII Projeto de Lei regulando o Instrumento do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança.
VIII Projeto de Lei disciplinando parâmetros para os Usos Geradores de Desconforto;
IX Projeto de Lei do Plano Diretor Setorial de Melhoria Ambiental na Área de Mananciais da
Represa Billings em São Bernardo do Campo;
IX Projeto de Lei do Plano Diretor Setorial de Mobilidade Urbana;
X Projeto de Lei do Plano Diretor Setorial de Habitação;
XI Projeto de Lei do Plano Diretor Setorial de Desenvolvimento Ambiental, Saneamento Ambiental,
Manejo e Gestão;
XII Projeto de Lei do Plano Diretor Setorial de Preservação do Patrimônio Cultural de São Bernardo do Campo;
XIII Projeto de Lei do Plano Diretor Setorial para Coleta, Reciclagem, Tratamento e Destinação Final
dos Resíduos Sólidos produzidos no Município.
XIV Projeto de Lei para o Código de Obras do Município.

E LISTAGEM DE PROPOSTA DE ÁREAS
DE INTERESSE TURÍSTICO CULTURAL".
Segue listagem
A1234567891011121314151617181920-

Bens tombados pelo COMPAHC
Capela Nossa Senhora da Boa Viagem
Câmara de Cultura
Casarão da Chácara Silvestre
Edifício Alfa-Metodista
Capela Santa Filomena
Igreja Presbiteriana Independente
CIA Cinematográfica Vera Cruz
Capela de São Bartolomeu
Capela Santo Antonio dos Casa
Igreja Santa Maria Demarchi
Casa do Comissário do Café
Cidade da Criança
EMEB Santa Terezinha
Obilisco do Soldado Constitucionalista
Torre da Elni
Água Mineral
Árvore dos Carvoeiros
Chaminé da Av. Pery Ronchetti
Painel Memória de uma Cidade
Antiga Chácara Lauro Gomes

C- Áreas de Interesse Turístico Cultural
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849-

Igreja Matriz de São Bernardo do Campo
Praça Lauro Gomes
CENFORPE
Mirante de Nova Petrópolis
Igreja São José - Baeta Neves
Baetão - Estádio Distrital Humberto de Alencar Castelo Branco
Paço Municipal
Praça Samuel Sabatini
Rua Marechal Deodoro
Rua Jurubatuba
Av. Senador Vergueiro
Av. Kennedy
Rota Frango com Polenta - Av. Servidei Demarchi e Av. Galvão Bueno
(Rota dos Restaurantes)
Estrada Caminho do Mar
Ponte do Rio Pequeno
Via Anchieta
Via Imigrantes
Cruzeiro - Baeta Neves
Galpões Elni - Poupatempo
Ginásio Poli Esportivo
Biblioteca Monteiro Lobato
ETE Lauro Gomes
FEI Faculdade de Engenharia Industrial
Mercado Municipal de Rudge Ramos
Prainha do Riacho Grande
Capela Santo António do Externato Rio Branco
Capela Santíssima Virgem
Capela da Record - Capela Nossa Senhora Aparecida - Paulicéia
Sessão de Memória - Rua João Pessoa
Teatro Lauro Gomes
Teatro Elis Regina
Reserva Florestal - Parque Estadual Serra do Mar
Represa Billings
Igreja São João Batista
Estádio Vila Euclides - Estádio 1o de Maio
Maciço do Bonilha
Cidade da Criança
Parque Estoril
Pavilhão Vera Cruz
Parque Cidade de São Bernardo - Raphael Lazzuri
Parque Salvador Arena
Parque de Esportes Radicais
Rota do Peixe
Projeto Ecovias (Parque Estadual Serra do Mar)
Rota dos Móveis - Jurubatuba
Rota do Vinho - Riacho Grande
Calçada do Lorena
Represa Billings
Monumento do Pico - Estrada Caminho do Mar
SEGUEM MAPAS EM ANEXO
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