
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI COMPLEMENTAR N. 1.691/2019 

ALTERA O PLANO DIRETOR DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
MUNICÍPIO DE GUABIRUBA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

MATIAS KOHLER, Prefeito Municipal de Guabiruba, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DA POLÍTICA TERRITORIAL 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Em cumprimento às disposições do artigo 182 da Constituição Federal, aos 
princípios e diretrizes da Lei Federal nº 10.257/2001, denominada de Estatuto da Cidade, e 
observando a Lei Orgânica do Município de Guabiruba, fica instituído, nos termos da presente 
Lei, o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Guabiruba, que deve orientar as ações do 
poder público bem como dos agentes privados, na produção, no ordenamento e na gestão do seu 
território. 

Art. 2º. Os dispositivos constantes neste Plano Diretor abrangem a totalidade do 
município, sendo ele, o instrumento básico norteador da política de desenvolvimento urbano e 
ambiental, parte integrante do sistema de planejamento municipal e devendo, conforme disposto 
no artigo 40 do Estatuto da Cidade, ser respeitado quanto da elaboração do plano plurianual, da lei 
de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. 

Art. 3º. O presente Plano Diretor deverá ser revisado e atualizado em um prazo 
máximo de 10 (dez) anos a partir de um processo contínuo e permanente de avaliação e de controle, 
através de comissão técnica instituída por Portaria, sempre pautado pelos princípios e diretrizes 
estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade. 
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SEÇÃO II 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

Art. 4º. O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Guabiruba é o 
instrumento básico que orienta o desenvolvimento municipal, principalmente sob os aspectos 
físico-espacial, social, cultural, econômico, ambiental e de gestão dos serviços públicos, devendo 
ser observado tanto pelo Poder Público como pela iniciativa privada, visando o bem estar social e 
a promoção de uma justa política territorial no Município. 

Art. 5º. São princípios fundamentais do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Guabiruba: 

I- garantir a função social da propriedade e da cidade; 

II- promover a gestão democrática do município; 

III- garantir o desenvolvimento sustentável do município;  

IV- promover a integração regional. 

Art. 6º.  A função social da propriedade e da cidade no Município de Guabiruba deve 
propiciar  o direito a todos os seus cidadãos, de acesso a serviços públicos de qualidade e aos 
equipamentos urbanos essenciais à vida e à cidade, procurando ainda: 

I- a promoção da justiça social e redução das desigualdades sócio-espaciais; 

II- ampliar o direito de acesso a terra urbanizada, à moradia digna, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, ao trabalho, à cultura, ao 
lazer, à memória cultural e ao meio ambiente sustentável. 

Art. 7º. A propriedade, tanto urbana como rural no Município de Guabiruba, cumpre 
com sua função social quando atende às disposições e parâmetros contidos e estabelecidos pelo 
presente Plano Diretor observado os seguintes princípios: 

I- ser utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 
bem como em respeito ao meio ambiente; 

II- garantir o uso e a ocupação do solo sempre de forma compatível com a 
infraestrutura urbana e de serviços disponível; 

III- assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 
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de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. 

Art. 8º. O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial no 
Município de Guabiruba terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, incorporando 
a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução, fiscalização 
e monitoramento. 

Art. 9º. São objetivos gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Guabiruba: 

I- incentivar a diversificação do uso e a ocupação do solo na malha urbana; 

II- induzir o adensamento nas áreas já dotadas de infraestrutura e restringir a ocupação 
nas áreas ambientalmente frágeis; 

III- inclusão social, permitindo o acesso a melhores condições de infraestrutura, 
aos equipamentos sociais, à cultura e ao lazer na cidade; 

IV- promover moradia digna  à  população  de baixa renda  e urbanizar  as  áreas  
precárias;    

V- proteger as áreas de interesse ambiental e de risco; 

VI- incentivar a preservação dos bens de interesse cultural, histórico e/ou 
arquitetônico; 

VII-  promover uma maior integração territorial, evitando a dispersão da malha 
urbana; 

VIII-  garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo 
de urbanização; 

IX- recuperar parte dos investimentos públicos que resultem na valorização dos 
imóveis urbanos; 

X- estabelecer parâmetros de uso, de ocupação e parcelamento do solo; 

XI- promover a urbanização e a regularização fundiária das áreas ocupadas pela 
população de baixa renda, garantindo a preservação ambiental; 

XII-  atender às necessidades de mobilidade da população, promovendo um 
padrão sustentável, em especial, por meio de transportes não motorizados, que seja democrático, 
não polua, respeite a dignidade humana e valorize o ambiente urbano; (Redação alterada por 
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emenda da Câmara Municipal).  

XIII-  qualificar o espaço viário, a circulação das pessoas e o transporte de bens 
e mercadorias; 

XIV-  promover a integração entre as atividades urbanas e rurais, de forma 
complementar, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município; 

XV-  incentivar as atividades industriais no Município, diversificando as áreas 
industriais, e qualificando a mão de obra local; 

XVI-  incentivar e apoiar as atividades turísticas no Município; (Redação alterada 
por emenda da Câmara Municipal).  

XVII-  articular e promover a integração e cooperação no âmbito Federal e 
Estadual, e com os municípios integrantes de sua região, no processo de planejamento e de gestão 
urbana e ambiental nas questões de interesse comum; 

XVIII- ampliar as possibilidades de parcerias público-privadas ou iniciativas 
relacionadas à criação e manutenção de espaços públicos de lazer e turismo, reconhecendo sua 
importância como áreas essenciais para a qualidade de vida. (Redação alterada por emenda da 
Câmara Municipal). 

SEÇÃO III 

DAS ESTRATÉGIAS DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Art. 10. As estratégias de ordenamento territorial no município de Guabiruba são 
orientadas pelas seguintes diretrizes: 

I- descentralização dos espaços dotados de infraestrutura e diversidade urbana; 
(Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

II- mobilidade urbana e estruturação espacial; 

III- desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente em todos os 
aspectos. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

Art. 11. Para a realização das diretrizes das estratégias de ordenamento territorial 
devem ser adotadas as seguintes ações: 

I- estimular maior diversidade de usos nas áreas urbanizadas promovendo uma maior 
urbanidade e vitalidade urbana; 
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II- garantir uma maior dinâmica viária e de acessibilidade para a diminuição dos 
deslocamentos e para a fluidez do trânsito; 

III- estímulo à ocupação mais intensa das áreas dotadas de infraestrutura 
urbana; 

IV- respeito ao macrozoneamento proposto; 

V- implantação de programas de incentivo à preservação dos imóveis de interesse 
cultural, histórico e/ou arquitetônico; 

VI- utilizar de forma sustentável os recursos naturais do município; 

VII- incentivar políticas e programas que integrem a necessidade de moradia, 
educação, saúde e geração de renda. 

 

CAPÍTULO II 

DAS POLÍTICAS SETORIAIS DE PLANEJAMENTO 

SEÇÃO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 12. A Política de Planejamento Territorial do Município de Guabiruba é pautada 
pela integração das suas ações com as demais políticas setoriais do município, observando as 
características peculiares e suas especificidades, e pela descentralização das ações com o objetivo 
de promover a inclusão política, socioeconômica, espacial e melhorar a qualidade de vida de todos 
os cidadãos. 

Parágrafo único. A gestão integrada das diversas políticas municipais observará as 
seguintes diretrizes: 

I- articulação entre os vários conselhos municipais e suas políticas próprias, com 
vistas à efetivação de processos de planejamento participativo, controle social, monitoramento e 
avaliação de suas ações; 

II- criação de mecanismos de participação popular e do exercício da democracia nos 
processos deliberativos de suas ações; 

III- instituição de política de comunicação e obrigatoriedade de divulgação das 
ações intersetoriais. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 
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SEÇÃO II 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Art. 13. A Política de Desenvolvimento Econômico deve estar pautada na integração 
com as demais políticas municipais e regionais, buscando o desenvolvimento econômico 
sustentável, a diversificação da economia e o aumento da oferta de trabalho. 

Art. 14. São Diretrizes da Política de Desenvolvimento Econômico: 

I- fomentar e incentivar a instalação de novas indústrias e comércio com tecnologia 
adequada ao uso sustentável dos recursos naturais visando à preservação do meio ambiente; 

II- instalação e consolidação de atividades produtivas em áreas com 
disponibilidade de infraestrutura e compatíveis com os padrões de sustentabilidade ambiental; 

III- incentivo às iniciativas de produção cooperativa, às empresas e às 
atividades desenvolvidas por meio de micro e pequenos empreendimentos ou estruturas familiares 
de produção, bem como a sociedade civil organizada. (Redação alterada por emenda da Câmara 
Municipal). 

IV- aprimoramento da infraestrutura para o desenvolvimento das atividades de 
cultura, turismo e entretenimento como fontes geradoras de trabalho, emprego e de qualidade de 
vida; 

V- articulação regional através de programas e projetos de desenvolvimento 
econômico integrando a atividade industrial, o comércio, o lazer, os serviços e a agropecuária; 

VI- políticas de desenvolvimento econômico em consonância com a 
preservação ambiental e investimentos que privilegiem a distribuição de renda e riqueza, e 
ampliação da oferta de empregos, com remuneração digna e a preservação dos direitos sociais e 
trabalhistas; 

VII- ações de controle urbano e de melhoria dos espaços e serviços públicos, 
visando à atração de atividades econômicas; 

VIII-  parcerias e ações integradas com outros agentes promotores do 
desenvolvimento, públicos e privados, governamentais e institucionais. 
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SEÇÃO III 

DA POLÍTICA DE INCENTIVO AO TURISMO 

Art. 15. O Poder Público Municipal promoverá ações que visem apoiar o 
desenvolvimento do turismo sustentável no Município de Guabiruba através da execução do Plano 
de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, Lei Complementar n° 1657, de 
16/11/2018, que prevê as seguintes estratégias: 

I- promover a capacitação da cadeia produtiva do turismo do município; 

II- conscientizar a comunidade de Guabiruba sobre a importância do turismo no 
desenvolvimento econômico e social do município; 

III- integrar o Poder Público, iniciativa privada e o terceiro setor no 
desenvolvimento sustentável do turismo; 

IV- promover a desburocratização e o aperfeiçoamento da legislação 
relacionada à atividade turística; 

V- instituir um sistema de informação para a gestão pública do turismo de Guabiruba; 

VI- incentivar a formalização e a inovação na gestão de equipamentos e serviços 
turísticos do município; 

VII- formatar produtos e roteiros turísticos integrados, sustentáveis e inovadores; 

VIII-  tornar o Pelznickel um atrativo permanente de Guabiruba; 

IX- promover de forma integrada as experiências autênticas e sustentáveis da 
região de Guabiruba; 

X- investir recursos suficientes, públicos e privados, para o adequado desenvolvimento 
do turismo regional; 

XI- desenvolver ações para a captação de recursos para investimento no setor; 

XII- implantar infraestrutura eficiente e acessível para potencializar a 
experiência turística no destino; 

XIII-  ampliar o aporte de recursos públicos direcionados a atender a demanda 
nas principais áreas turísticas do município. 
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SEÇÃO IV 

DA POLÍTICA CULTURAL 

Art. 16. A preservação do patrimônio natural e cultural no Município de Guabiruba é 
dever de todos os seus cidadãos, observado o disposto na Lei Complementar nº 819, de 24/10/2002, 
que trata da preservação do patrimônio natural e cultural e institui o Fundo de Proteção do 
Patrimônio Cultural. 

Parágrafo único. O Poder Público Municipal dispensará proteção especial ao 
patrimônio natural e cultural do Município, segundo os preceitos desta Lei e demais regulamentos. 

Art. 17. O patrimônio natural e cultural do Município de Guabiruba é constituído por 
bens móveis ou imóveis, de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, existentes em seu território e cuja preservação seja de interesse público, dado o seu valor 
histórico, artístico, ecológico, bibliográfico, documental, religioso, folclórico, etnográfico, 
arqueológico, paleontológico, paisagístico, turístico ou científico. 

Art. 18. O Município de Guabiruba deverá implementar um Programa Municipal de 
Incentivo à Preservação do Patrimônio Cultural, Histórico e Arquitetônico, visando estimular à 
preservação e valorização da cultura local, da arquitetura e da memória, portadoras de referência 
à identidade, à ação ou à memória histórica do Município. 

Art. 19. A política de preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico 
deverá seguir as seguintes diretrizes: 

I- contribuir para a construção da cidadania cultural no Município de Guabiruba; 

II- garantir a inclusão cultural de todos os cidadãos; 

III- compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a identidade 
cultural do Município; 

IV- estimular e preservar a diversidade cultural existente no Município; 

V- garantir a proteção e preservação do Rio Itajaí-Mirim como patrimônio cultural do 
Município; 

VI- valorizar e estimular o uso, a conservação e a restauração do patrimônio 
cultural e arquitetônico; 

VII- garantir usos compatíveis para as edificações que façam parte do patrimônio 
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arquitetônico do Município. 

Art. 20. Para realização dessas diretrizes, a política de preservação do patrimônio 
histórico, cultural e arquitetônico deverá adotar as seguintes ações estratégicas: 

I- adotar medidas de proteção da paisagem como potencialidade turística e resgate de 
sua memória; 

II- garantir a participação da comunidade na formulação da política de preservação do 
patrimônio histórico, cultural e arquitetônico; 

III- desenvolver e estimular o potencial turístico da cidade através do estímulo 
à preservação da natureza, e dos seus bens de interesse cultural; 

IV- elaborar o cadastro dos bens de interesse cultural, histórico e/ou 
arquitetônico, estimulando sua preservação através de políticas e de programas específicos de 
incentivo à preservação. 

Art. 21. Visando à consecução das diretrizes e das ações estratégicas da política de 
preservação do patrimônio cultural, histórico e arquitetônico em Guabiruba, poderão ser aplicados, 
dentre outros, os seguintes instrumentos: 

I- tombamento de bens; 

II- fundo municipal de incentivo a cultura; 

III- instrumento da transferência do direito de construir. 

 
SEÇÃO V 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DO SANEAMENTO 
 
 

Art. 22. A Política do Meio Ambiente e do Saneamento Básico do Município de 
Guabiruba tem como objetivo principal a conservação do meio ambiente no território, articulado 
com a questão regional, utilizando-se para isso, de uma gestão ambiental integrada, do uso racional 
dos recursos hídricos, da coleta seletiva de lixo, do tratamento do esgoto sanitário e do manejo 
adequado dos resíduos sólidos, visando promover a sustentabilidade ambiental do município. 

 
Art. 23. Observado o disposto nas Leis Complementares nº 784, de 19 de dezembro 

de 2001, nº 1664, de 07 de dezembro de 2018, e neste Plano Diretor, a Política Municipal do Meio 
Ambiente e do Saneamento Básico visa aos seguintes objetivos: 

 
I- a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a conservação da 
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qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

II- a definição de áreas prioritárias de ação governamental orientadas à qualidade do 
meio ambiente e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses do Município, do Estado e da 
União; 

III- estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas 
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, no âmbito das competências municipais; 

IV- a busca de informações e desenvolvimento de pesquisas, orientadas para 
uso racional de recursos ambientais; 

V- a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e 
informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI- a conservação e restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua 
utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para manutenção do equilíbrio 
propício à vida; 

VII- a imposição, ao infrator ambiental, da obrigação de recuperar e/ou indenizar 
os danos causados e, aos usuários de recursos ambientais, a compensação, econômica ou não, pela 
utilização destes recursos com fins econômicos. 

Art. 24. A Política do Meio Ambiente e do Saneamento Básico do Município de 
Guabiruba será pautada pelas seguintes diretrizes: 

I- promover a educação ambiental, especialmente na rede pública de ensino;  

II- manter a qualidade da água dos mananciais do município; 

III- ampliar o sistema municipal de saneamento básico; 

IV- elaborar e implementar o sistema de gestão de resíduos sólidos, 
implementando a coleta seletiva de lixo e a reciclagem, bem como a redução da geração de 
resíduos sólidos; (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

V- assegurar à população do Município de Guabiruba o abastecimento de água em 
quantidade suficiente e com qualidade; 

VI- promover a preservação, conservação e o uso sustentável dos recursos 
naturais, por meio do planejamento e do controle ambiental; 
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VII- garantir através da gestão ambiental a recuperação e a preservação:  

a) dos remanescentes florestais da Mata Atlântica; 

b) das matas ciliares; e 

c) das áreas de preservação permanente. 

VIII-  normatizar o uso e a utilização das águas superficiais e subterrâneas. 

Art. 25. Para realização dessas diretrizes, a Política Ambiental do Município deverá 
adotar as seguintes ações estratégicas: 

I- integrar e apoiar as ações regionais de conservação e de preservação ambiental, em 
especial àquelas que abrangem a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí; 

II- ampliar as ações e os projetos de saneamento ambiental no âmbito do município; 

III- ordenar e compatibilizar a expansão urbana do município em direção às 
áreas que disponham de maior capacidade de infraestrutura e ambientalmente mais adequada; 

IV- incentivar projetos e programas que contemplem o reuso das águas.  

 
SEÇÃO VI 

DA POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA 

Art. 26. A Política de Mobilidade Urbana no Município de Guabiruba será pautada 
pelas seguintes diretrizes: 

I- criar um sistema viário urbano e regional integrado, com vias articuladas, formando 
ligações que permitam melhor comunicação entre as várias localidades do município, indução de 
desenvolvimento urbano para áreas estratégicas e maior segurança e fluidez de tráfego aos usuários 
em geral; 

II- criar novas conexões viárias com o município de Brusque; 

III- criar um viário alternativo para retirar o tráfego pesado do centro do 
município; 

IV- elaborar o Plano de Mobilidade Urbana de Guabiruba e integrá-lo a este 
Plano Diretor; 
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V- definir uma hierarquia para o sistema viário de acordo com sua localização, relevo 
e sua importância, visando evitar possíveis conflitos entre a circulação, o uso e a ocupação do solo; 

VI- definir o gabarito das vias de acordo com as diretrizes e estratégias gerais 
do plano, dotando-as com espaço adequado para a circulação segura e eficiente de pedestres, 
bicicletas e veículos; 

VII- apontar interseções do sistema viário com necessidade de ampliação 
geométrica para modernização e aumento da segurança e fluidez das vias; 

VIII-  ampliar as ciclovias e ciclofaixas por todo o Município, inclusive a 
sinalização das vias compartilhadas nas áreas rurais; (Redação dada por emenda da Câmara 
Municipal). 

IX- Programa Bicicleta Brasil. (Redação dada por emenda da Câmara 
Municipal). 

Parágrafo único. Aplica-se supletiva e complementarmente ao disposto neste artigo, 
o estabelecido nas Leis Federais Nºs 10.048/2000, Nº 10.098/2000 e Nº 13.724/2018, no Decreto 
Federal nº 5.296/2004, na Lei No 10.741/2003 e nos parâmetros estabelecidos pelas normas 
técnicas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 
9050/2015. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

 

CAPÍTULO III 

DO MACROZONEAMENTO E DO ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 

SEÇÃO I 

DO MACROZONEAMENTO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 

 

Art. 27. O território fica dividido em a Área Rural e Área Urbana, subdividas em 
Macrozonas de Uso, conforme a vocação e descritas na presente Lei. 

§ 1º A Área Urbana do Município é aquela definida no Anexo I - Mapa de 
Macrozoneamento desta lei complementar, tendo por objetivo o crescimento ordenado da cidade 
e destinada prioritariamente para as atividades de natureza urbana. 

§ 2º A Área Rural é toda aquela que se destina a prática da agricultura, pecuária, 
silvicultura, a conservação de recursos naturais e outras atividades semelhantes, bem como, o 
desenvolvimento das atividades turísticas e de lazer, clubes de campo, que se encontram fora dos 
limites do perímetro urbano do Município. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 
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§ 3º Os limites das áreas urbanas e rurais do Município de Guabiruba estão delimitadas 
no Anexo I - Mapa de Macrozoneamento. 

Art. 28. O Macrozoneamento territorial tem como objetivo principal propor critérios 
de uso e de ocupação na utilização do espaço do Município de Guabiruba, levando-se em 
consideração as características ambientais e suas potencialidades, propiciando o uso racional para 
fins urbanos, para atividades rurais, ao desenvolvimento das atividades econômicas e as áreas 
destinadas à preservação ambiental e de interesse turístico. 

Art. 29. Para fins de planejamento territorial, o Município de Guabiruba fica 
subdividido em 03 (três) Macrozonas de Uso, delimitadas de acordo com o Anexo I - Mapa de 
Macrozoneamento, da seguinte forma: 

a) Macrozona I - Macrozona de Interesse Ambiental e Rural - MZ I; 

b) Macrozona II – Macrozona Parque Nacional Serra do Itajaí - MZ II; 

c) Macrozona III - Macrozona de Ocupação Urbana - MZ III. 

Art. 30. As delimitações das Macrozonas de Uso visam atingir os seguintes objetivos: 

I- incentivar, coibir ou qualificar a ocupação, compatibilizando a capacidade de 
infraestrutura e a proteção ao meio ambiente; 

II- conter a expansão da área urbana que acarrete degradação socioambiental; 

III- minimizar custos de implantação, manutenção e otimização da 
infraestrutura urbana e serviços públicos essenciais; 

IV- ordenar o processo de expansão territorial e o desenvolvimento do 
município.  

 
SUBSEÇÃO I 

DA MACROZONA DE INTERESSE AMBIENTAL E RURAL 

 
Art. 31. A Macrozona I - denominada de Interesse Ambiental e Rural - é composta 

por áreas do território municipal que apresentam pouca infraestrutura, certas fragilidades 
ambientais, declividades elevadas e forte presença de recursos hídricos, e subdivide-se em: 

I- Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra do Itajaí – ZAPN; 

II- Zonas de Preservação Permanente - ZPP; 
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III- Zona de Proteção Ambiental Controlada Rural - ZPAC1. 

Art. 32. São objetivos das Áreas de Interesse Ambiental e Rural: 

I- controlar a ocupação e o adensamento construtivo e populacional dessas áreas; 

II- disponibilizar áreas para atividades de lazer, recreação e para equipamentos 
urbanos e sociais; 

III- promover o uso controlado do solo em áreas rurais compatibilizando-as com 
a proteção do meio ambiente; 

IV- incentivar a implantação de chácaras de lazer e de atividades turísticas. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA MACROZONA DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ 

 

Art. 33. A Macrozona II - denominada do Parque Nacional da Serra do Itajaí é uma 
Unidade de Conservação (UC) de proteção integral e tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, 
de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, sendo admitido apenas o uso 
indireto dos seus recursos naturais.  

 
SUBSEÇÃO III 

DA MACROZONA DE OCUPAÇÃO URBANA 

 

Art. 34. A Macrozona III, classificada como de Ocupação Urbana, é aquela que 
apresenta um adensamento mais consolidado da cidade, e que possui as melhores condições de 
infraestrutura, serviços básicos, acesso a transporte, educação, lazer e cultura, e subdivide-se em: 

I- Zona de Urbanização Prioritária 1 – ZUP1; 

II- Zona de Urbanização Prioritária 2 – ZUP2; 

III- Zona de Urbanização Intermediária – ZUI;  

IV- Zona de Urbanização Rarefeita – ZUR; 
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V- Zona de Interesse Turístico – ZIT;  

VI- Zona Industrial 1 – ZI1; 

VII- Zona Industrial 2 – ZI2; 

VIII- Zona de Proteção Ambiental Controlada Urbana - ZPAC2. 

Art. 35. São objetivos das Áreas de Ocupação Urbana:  

I- promover o adensamento populacional; 

II- evitar a ociosidade da infraestrutura instalada;  

III- democratizar o acesso a terra urbanizada; 

IV- garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não 
utilizados. 

SEÇÃO II 

DO ZONEAMENTO 

 

Art. 36. O zoneamento municipal visa garantir critérios para o uso e a ocupação do 
solo no Município de Guabiruba em cada uma das zonas criadas, objetivando consolidar e otimizar 
a infraestrutura básica instalada e concentrar o adensamento de maneira a evitar a expansão 
desnecessária da malha urbana e preservar as áreas ambientalmente mais frágeis. 

Parágrafo único. A delimitação das Zonas Urbanas e Rurais está identificada pelo 
Anexo II - Mapa de Zoneamento. 

Art. 37. No caso de lotes situados em mais de uma zona de uso distinto devem ser 
observados os seguites critérios: 

I- no caso de lotes localizados em ZUP1, ZUP2 e ZUI, será permitido que o 
proprietário escolha o zoneamento mais benéfico e aplicado em sua totalidade; 

II- em lotes localizados em qualquer zoneamento, excluindo os citados anteriormente, 
deverão ser considerados os índices as quais pertencerem, conforme Anexo II – Mapa de 
Zoneamento; 

III- para área remanescente do lote resultante da aplicação do inciso II deste 
artigo, não atingida pelo zoneamento, aplicar-se-á o regime urbanístico previsto para a zona 
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adjacente. 

Parágrafo único. Para efeito da verificação do disposto nos incisos I e II deste artigo, 
tratando- se de lote de esquina, entende-se como testada principal aquela de maior dimensão.  

 

SUBSEÇÃO I 

DAS ZONAS E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 

Art. 38. Para efeitos desta lei, são considerados Zonas de Preservação Permanente 
(ZPP) as áreas delimitadas pelo poder público municipal que possuem características ambientais 
que favoreçam a sua preservação. 

Parágrafo único. São consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) no 
Município de  Guabiruba, aquelas assim classificadas pela legislação federal, em especial pelo 
Código Florestal, com suas alterações, bem como aquelas que se encontrem sobre proteção da 
legislação estadual e municipal. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

Art. 39. Os limites para a ocupação dos terrenos e glebas que contenham em seu 
interior áreas consideradas de preservação permanente (APPs) devem respeitar obrigatoriamente, 
o mínimo estabelecido na legislação federal, se estiverem situadas na Área Rural de Guabiruba, 
salvo se possuam autorização de órgão competente para sua utilização. 

§ 1º Nos terrenos e glebas situadas na área rural do município devem ser observados 
os limites de ocupação estabelecidos pelo Código Florestal. 

§ 2º No caso de terrenos ou glebas consolidadas localizadas na área urbana de 
Guabiruba, assim entendida àquelas compreendidas dentro do perímetro urbano definido pela lei 
municipal, e que possam ser utilizadas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação federal 
pertinente, observar-se-á, para efeitos de uso e ocupação do solo, os seguintes limites mínimos:  

I- as áreas no entorno das nascentes, e nos chamados "olhos d`água" perenes, qualquer 
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 

II- nos topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 
metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo 
esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d´agua adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

III- nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 
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100% na linha de maior declive.  

Art. 40. Em áreas consolidadas urbanas, os imóveis situados ao longo das águas 
correntes e dormentes, deverão reservar uma faixa não-edificável de no mínimo 15 (quinze) metros 
de cada lado, conforme previsto no inciso III do artigo 4º da Lei Federal nº 6.766/79, alterado pela 
Lei 10.932/04. 

§ 1º Entende-se por área consolidada urbana, aquela delimitada pelo poder público 
municipal, com base em diagnóstico socioambiental, aprovado pelos Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Urbano (CONCIDADES) e Conselho da Defesa do Meio Ambiente 
(COMDEMA)  e homologado por Decreto do Poder Executivo, com densidade demográfica 
considerável e malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes 
equipamentos de infraestrutura urbana implantados: 

I- drenagem de águas pluviais urbanas; 

II- esgotamento sanitário; 

III- distribuição de energia elétrica; 

IV- limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos; 

V- abastecimento de água potável. 

§ 2º Se necessária, poderá ser exigida reserva de faixa não-edificável superior a 15 
(quinze) metros de cada lado, observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da 
população e a proteção do meio ambiente, conforme estabelecido em laudo técnico elaborado pelos 
órgãos municipais competentes. 

§ 3º Enquanto não concluído o diagnóstico socioambiental de que trata o § 1º deste 
artigo, o órgão municipal competente, por meio de laudo técnico específico, e, desde que, 
atendidos os demais requisitos deste artigo, deverá exigir recuo mínimo de 15 (quinze) metros de 
cada lado nas áreas consolidadas urbanas. 

§ 4º Em casos de significativo dano ambiental, ausente situação de risco e interesse 
ecológico relevante, o órgão municipal competente poderá exigir medida ambiental 
compensatória, em área distinta a ser indicada pelo órgão ambiental municipal.  

Art. 41. Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas 
por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras; 
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b) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

c) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 

d) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

e) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

f) a assegurar condições de bem-estar público; 

g) a preservação da paisagem urbana. 

Parágrafo único. A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente 
só será admitida com prévia autorização do Órgão Executivo Federal, quando for necessária à 
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, conforme 
Resolução do CONAMA nº 369, de 28/03/2006, e demais dispositivos legais aplicáveis. 

 

SUBSEÇÃO II 

DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ 

 
Art. 42. O Parque Nacional da Serra do Itajaí – PARNA, definido pelo Decreto 

Presidencial de 04/06/2004, tem como objetivos preservar amostra representativa do bioma Mata 
Atlântica, preservar os ecossistemas ali existentes, possibilitando a realização de pesquisa 
científica e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

Parágrafo único. Os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí – PARNA, que 
estão apresentados no Anexo II – Mapa de Zoneamento serão atualizados quando os limites deste 
forem revisados por órgão competente. 

 

SUBSEÇÃO III 

DA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ 

 
Art. 43. A Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra do Itajaí – ZAPN é 

uma faixa de 500,00 m (quinhentos metros) a partir do limite do PARNA, destinada à transição da 
área de preservação para as áreas urbanas ou rurais, de acordo com Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Serra do Itajaí. 
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Parágrafo único. Os usos admitidos na ZAPN, bem como os índices urbanísticos a 
serem observados devem respeitar os estabelecidos no Anexo III. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CONTROLADA RURAL – ZPAC1 

 
Art. 44. A Zona de Proteção Ambiental Controlada Rural - ZPAC1 situa-se na área 

rural do município, e está preferencialmente destinada à proteção ambiental, recreação e lazer, 
sendo que sua ocupação deve ser de forma controlada para evitar a degradação ambiental, uma vez 
que as condições físico-territoriais restringem a ocupação. (Redação alterada por emenda da 
Câmara Municipal). 

Parágrafo único. Os atributos naturais das áreas de que trata o caput deste artigo, 
devem ser destinados também ao uso turístico, incentivando sempre que possível o turismo 
ecológico de baixo impacto. 

 

SUBSEÇÃO V 

DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CONTROLADA URBANA – ZPAC2 

 

Art. 45. A Zona de Proteção Ambiental Controlada Urbana - ZPAC2 situa-se no 
perímetro urbano do município, e está preferencialmente destinada à proteção ambiental, sendo 
que sua ocupação deve ser de forma controlada para evitar a degradação ambiental, visto que as 
condições físico-territoriais restringem a ocupação. 

Parágrafo único. Os atributos naturais das áreas de que trata o caput deste artigo, 
devem ser destinados também ao uso turístico, recreação e lazer, incentivando sempre que possível 
o turismo ecológico de baixo impacto. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

 
SUBSEÇÃO VI 

DA ZONA DE URBANIZAÇÃO RAREFEITA – ZUR 

Art. 46. A Zona de Urbanização Rarefeita - ZUR compõe-se de áreas com 
infraestrutura básica, pouca ocupação, situada dentro do perímetro urbano e com utilização para 
produção  primária, podendo receber outros usos de baixo impacto. 
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SUBSEÇÃO VII 

DA ZONA DE URBANIZAÇÃO INTERMEDIÁRIA – ZUI 

Art. 47. A Zona de Urbanização Intermediária - ZUI são áreas com alguma 
infraestrutura e com baixa ocupação e tendências ao incremento de funções urbanas. 

 

SUBSEÇÃO VIII 

DA ZONA DE URBANIZAÇÃO PRIORITÁRIA DOIS – ZUP2 

 

Art. 48. A Zona de Urbanização Prioritária Dois – ZUP2 são áreas de adensamento 
prioritário com oferta de infraestrutura e equipamentos básicos, cujas condições físico-naturais 
favorecem a urbanização de média ocupação. 

 

SUBSEÇÃO IX 

DA ZONA DE URBANIZAÇÃO PRIORITÁRIA UM – ZUP1 

 

Art. 49. A Zona de Urbanização Prioritária Um – ZUP1 são áreas de adensamento 
prioritário caracterizadas pela oferta de infraestrutura e equipamentos básicos, e cujas condições 
físico-naturais favorecem a urbanização. 

 
SUBSEÇÃO X 

DA ZONA DE INTERESSE TURÍSTICO 

Art. 50. A Zona de Interesse Turístico – ZIT são áreas que devido a sua localização e 
pelos seus atributos naturais devem ser destinadas preferencialmente ao uso turístico, incentivando 
sempre que possível o turismo ecológico, a implantação de chácaras de lazer e de atividades 
turísticas de recreação e lazer. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

 
SUBSEÇÃO XI 

COMPLEXO TURÍSTICO MORRO SÃO JOSÉ 

Art. 51. O Complexo Turístico Morro São José é uma área delimitada dentro da ZPP 
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(Zona de Preservação Permanente) do Morro São José, na qual será permitida a construção de 
pequenos equipamentos turísticos e, desde que aprovados pelo Conselho Municipal de Turismo. 

 

SUBSEÇÃO XII 

DA ZONA INDUSTRIAL 1 

Art. 52. A Zona Industrial – ZI1 possui índices e parâmetros de uso e ocupação 
próprios, definidos no Anexo III - Tabela de Índices Urbanísticos, admitindo também atividades 
comerciais e de prestação de serviços, cujo porte e/ou nível de interferência possa produzir 
incômodos, ou possa ser incompatível com uso predominantemente residencial. 

 
SUBSEÇÃO XIII 

DA ZONA INDUSTRIAL 2 

 

Art. 53. As Zonas Industriais 2 – ZI2 possuem índices e parâmetros de uso e ocupação 
próprios, definidos pelo Anexo III – Tabela de Índices Urbanísticos, admitindo também atividades 
comerciais e de prestação de serviços, cujo porte e/ou nível de interferência é de menor impacto e 
baixo potencial de degradação ambiental. 

SUBSEÇÃO XIV 

DA ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL 

 

Art. 54. A Zona Especial de Interesse Social - ZEIS se constitui de áreas do território 
municipal destinadas prioritariamente à regularização fundiária, urbanização e à produção e 
manutenção de habitação de interesse social (HIS), bem como à produção de loteamentos de 
interesse social. 

Art. 55. As Zonas Especiais de Interesse Social no Município de Guabiruba, a serem 
delimitadas futuramente, podem ser classificadas nas seguintes categorias: 

I- ZEIS 1 - localizadas em áreas públicas ou particulares que estejam sendo ocupadas 
por população de baixa renda, que necessitam de urbanização e de regularização fundiária, com 
implantação de equipamentos públicos, de comércio e serviços de caráter local e de equipamentos 
de recreação e lazer; 

II- ZEIS 2 - imóveis ainda não edificados, onde haja interesse público em elaborar 
programas habitacionais de interesse social (HIS), incluindo comércio e serviços de caráter local 
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e equipamentos de recreação e lazer ou áreas passíveis de implantação de loteamentos de interesse 
social. 

Parágrafo único. A criação de cada ZEIS deverá ser analisada e aprovada pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Art. 56. A delimitação da ZEIS 1 deverá obedecer à classificação prevista no artigo 
anterior, e será feita sempre por lei municipal específica de iniciativa do Poder Executivo, 
prevendo um Plano de Urbanização para cada ZEIS a ser criada. 

Art. 57. Fica criada a ZEIS 2 no bairro Lageado Baixo, na Rua Hilário Ebel, conforme 
o estabelecido no Anexo II e III. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

SEÇÃO I 

DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS 

 

Art. 58. Os limites de ocupação do solo no Município de Guabiruba são regulados 
pelos índices urbanísticos constantes do Anexo III - Tabela de Índices Urbanísticos, e são os 
seguintes: 

I- coeficiente de aproveitamento do lote;  

II- recuos e afastamentos das edificações;  

III- gabarito ou número de pavimentos; 

IV- taxa de ocupação do lote; 

V- tamanho mínimo de lote;  

VI- testada mínima do lote; 

VII- usos proibidos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, constituem-se ainda em dispositivos 
especiais de controle do uso e da ocupação do solo: 
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I - embasamento da edificação; 

II - número mínimo de vagas de estacionamento e vagas para carga e descarga. 

 
SUBSEÇÃO I 

DO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA) 

 

Art. 59. O coeficiente de aproveitamento (CA) é o índice urbanístico que define o 
potencial construtivo do lote na unidade territorial em questão, através do produto entre este e a 
área do lote, e é calculado pela seguinte fórmula: 

Potencial construtivo (em m²) = área do lote x coeficiente de aproveitamento 

§ 1º Para o cálculo do Coeficiente de Aproveitamento (CA) não serão consideradas, 
para efeito da determinação da área construída total, as seguintes áreas: 

I- áreas de subsolo, desde que utilizadas para garagens de veículos, e que não 
ultrapassem a taxa de ocupação permitida; 

II- áreas de sacadas, balcões e floreiras em balanço, desde que não possuam projeção 
maior de 1,50 m;  

III- áreas de depósito de gás e de lixo, desde que para utilização da própria 
edificação. 

§ 2º Considera-se subsolo quando o nível do pavimento esteja totalmente abaixo da 
rua de acesso ou quando o andar superior a ele não esteja mais que 1,50 m de altura do nível da 
rua. 

SUBSEÇÃO II 

DA TAXA DE OCUPAÇÃO (TO) 

 

Art. 60. A taxa de ocupação (TO) corresponde ao índice urbanístico que limita a 
máxima projeção ortogonal possível da área construída sobre o lote em questão. 

Art. 61. Não serão computados no cálculo da taxa de ocupação, as projeções dos 
seguintes elementos da construção: 

I- piscinas, parque infantil, jardins e outros espaços de lazer ao ar livre, implantados 
ao nível natural do terreno; 
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II- pérgolas; 

III- marquises; 

IV- beirais de até 0,80 m (oitenta centímetros); 

V- sacadas e balcões com até 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de 
profundidade, engastados em até 2 (dois) lados da edificação e com área inferior a 5% (cinco por 
cento) da área do pavimento onde estiverem situados; 

VI- estacionamentos descobertos. 

Parágrafo único. A exigência de número mínimo de vagas e da necessidade de pátio 
de carga e descarga está relacionada diretamente ao uso da edificação e deve seguir o estabelecido 
no Anexo VI - Tabela de Áreas Mínimas de Estacionamento. 

 
SUBSEÇÃO III 

DA TAXA DE PERMEABILIDADE 

 

Art. 62. A taxa de  permeabilidade é um parâmetro urbanístico que define a relação 
entre a parte permeável, que permite a infiltração de água no solo, livre de qualquer edificação ou 
cobertura impermeável e a área do lote. 

Art. 63. A taxa de  permeabilidade mínima será de 15%  da área do lote, e deverá ser 
indicada na planta de situação e locação.  

Parágrafo único. Serão considerados pisos permeáveis, e poderão ser instalados 
nestas áreas: tipo concregrama,  piso que possua função comprovadamente drenante, solo natural 
e vegetação em geral. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DOS AFASTAMENTOS E RECUOS 

 

Art. 64. Consideram-se afastamentos e/ou recuo, o índice urbanístico necessário para 
a qualificação dos espaços abertos frontais do lote e para a estruturação do sistema viário, obtido 
a partir da projeção ortogonal da construção ao alinhamento predial, de acordo com os limites 
estabelecidos no Anexo III - Tabela de Índices Urbanísticos, podendo ser dividido em: 
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I- afastamento e/ou recuo do sistema viário;  

II- afastamento e/ou recuo de ajardinamento. 

§ 1º O afastamento e/ou recuo do sistema viário é a faixa de domínio de utilização 
pública, obtida a partir do eixo da pista em direção a cada uma de suas laterais, definidas pelos 
órgãos competentes, nas vias Federais, Estaduais e rodovias Municipais. 

§ 2º Os recuos de ajardinamento asseguram áreas necessárias à valorização da 
paisagem da cidade, podendo ser utilizados para a implantação de jardins, em locais de moradia, 
ou para a ampliação da calçada e desenvolvimento de atividades ao ar livre em áreas comerciais e 
de serviços. 

Art. 65. Para efeito da obtenção do recuo de ajardinamento não serão computadas as 
marquises frontais, de acordo com o Código de Obras do Município. 

Art. 66. Entende-se por afastamentos laterais e fundos os índices urbanísticos 
necessários à qualificação ambiental das áreas construídas, em especial a garantia de parâmetros 
mínimos à ventilação e iluminação natural, obtidos pela projeção ortogonal das laterais e do fundo 
da edificação às divisas do lote. 

§ 1º Para efeito da obtenção do afastamento não serão computados as saliências de até 
0,30 m (trinta centímetros) e beirais de até 0,80 m (oitenta centímetros). 

§ 2º Os afastamentos laterais e de fundos serão progressivos conforme a altura máxima 
da edificação nas Zonas de Urbanização Prioritária - ZUP 1 e 2 e Zona de Urbanização 
Intermediária - ZUI, sendo utilizado para tanto, a fórmula de cálculo h/7, onde h é altura máxima 
da edificação medida a partir da cota média do meio fio até a laje de cobertura do último 
pavimento. 

§ 3º O afastamento mínimo de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) previsto no  
Anexo III - Tabela de Índices Urbanísticos desta Lei para as Zonas de Urbanização Prioritária – 
ZUP 1 e 2 e a Zona de Urbanização Intermediária - ZUI, deverá ser observado a partir do início 
do terceiro pavimento ou a partir do início da torre da edificação, quando a mesma possuir 
construção caracterizada por embasamento. 

Art. 67. É permitida a ocupação das divisas do terreno com paredes cegas nas 
edificações, desde que: 

I- até os 02 (dois) primeiros pavimentos da edificação e/ou no máximo, se tiverem 
7,00 m (sete metros) de altura, até a laje de cobertura do segundo pavimento; 
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II- ocupar as divisas laterais, em no máximo 70% do comprimento da profundidade do 
terreno e até 100% na divisa de fundos; (Redação alterada pela Câmara Municipal). 

III- respeitar os índices da taxa de ocupação definidos para cada zona, conforme 
Anexo III - Tabela de Índices Urbanísticos. 

§ 1º O disposto neste artigo e no § 2º do artigo anterior aplica-se conforme croqui 
explicativo abaixo: 

 

§ 2º As construções que não estiverem na divisa do terreno deverão respeitar 
obrigatoriamente os recuos: 

I- 1,00 m (um metro) sem aberturas; 

II- 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) com aberturas. 

Parágrafo único. Não serão permitidas afastamentos inferiores, salvo o recuo técnico 
necessário para execução das sapatas de galpões pré-moldados. 

Art. 68. Para determinação dos recuos e afastamentos deve ser observado o 
estabelecido no Anexo III - Tabela de Índices Urbanísticos. 

Parágrafo único. Na Zona de Urbanização Prioritária 1 – ZUP1, quando o uso for não 
residencial, o afastamento frontal será de 7,00 m (sete metros) quando as vagas para 
estacionamento estiverem dispostas à frente da edificação e 2,00 (dois metros) quando as vagas 
para estacionamento estiverem dispostas na lateral ou fundos da edificação, conforme croqui 
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explicativo abaixo: 

 

Art. 69. É permitida a utilização do afastamento frontal e dos afastamentos laterais e 
de fundos para as seguintes funções: 

I- circulação; 

II- ajardinamento, recreação e piscina descoberta; 

III- guaritas, lixeiras, central de gás e subestação de energia; 

IV- estacionamento descoberto, desde que não obstrua o passeio (calçada); 

V- abrigo ou cobertura sem vedação lateral para embarque e desembarque de 
passageiros; 

VI- garagem, desde que o desnível do terreno (aclive ou declive) apresente uma 
cota superior a 2,00 m (dois metros) numa distância máxima de 5,00 m (cinco metros) do 
alinhamento predial, conforme croqui explicativo abaixo: 
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SUBSEÇÃO V 

DO GABARITO DE ALTURA 

 

Art. 70. O gabarito de altura é o índice que limita o número máximo de pavimentos 
permitido para a zona em que se situa a obra, não sendo considerado para fins de seu cálculo: 

I- reservatório superior e a casa de máquinas; 

II- as áreas de subsolo. 

§ 1º Considera-se altura da edificação a distância vertical entre a cota média do meio-
fio e a laje de cobertura do último pavimento. 

§ 2º Para efeito deste artigo, considera-se a cota média do meio-fio aquela localizada 
em frente ao acesso principal da atividade predominante da edificação. 

§ 3º Aplica-se conforme croqui explicativo abaixo: 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

  

 

 

 

SEÇÃO II 

DO USO DO SOLO 

 

Art. 71. O uso do solo no Município de Guabiruba será regulamentado pelos 
dispositivos constantes nesta Lei e nas demais legislações pertinentes. 

Art. 72. Para efeitos desta lei, consideram-se as seguintes tipologias de uso do solo:  

I- residencial; 

II- não residencial;  

III- misto. 

§ 1º Considera-se uso residencial aquele destinado à moradia unifamiliar e 
multifamiliar. 

§ 2º Considera-se uso não residencial aquele destinado ao exercício das atividades 
comerciais, de prestação de serviços, institucional ou industrial. 
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§ 3º Considera-se uso misto aquele destinado à moradia e também a um outro tipo de 
uso, conforme descrito no parágrafo anterior. 

Art. 73. Como princípio geral todos os usos serão admitidos no território do 
Município, salvo àqueles expressamente proibidos no Anexo III - Tabela de Índices Urbanísticos, 
desde que obedeçam as condições, princípios e diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

Art. 74. A proibição de alguns usos e atividades em determinadas zonas do município 
de Guabiruba, estabelecidos no Anexo III - Tabela de Índices Urbanísticos, é determinado pela 
sua função, pelo porte ou ainda se for classificado como potencialmente geradores de: 

I- incômodos ao entorno imediato;  

II- gerador de tráfego; 

III- impacto urbanístico; 

IV- risco ambiental. 

§ 1º Os usos e atividades tratados nos incisos I a IV deste artigo e definidos no Anexo 
IV - Tabela de Nível de Degradação Ambiental, nos casos especificados, para serem permitidos, 
deverão ser submetidos à exigência do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), devendo ainda 
atender a exigência da legislação Estadual aqueles que se enquadrem na classificação emitida pelo 
órgão estadual de meio ambiente. 

§ 2º A exigência do EIV não dispensa a apresentação do EIA/RIMA para os casos em 
que a legislação estadual ou federal assim o exigir. 

§ 3º A definição do porte da edificação ou atividade, previsto no caput deste artigo, 
está classificado de acordo com os seguintes critérios: 

I- Para Uso Residencial Multifamiliar: 

a) pequeno porte: até 4 (quatro) unidades autônomas; 

b) médio porte: de 5 (cinco) a 10 (dez) unidades autônomas; 

c) grande porte: acima de 10 (dez) unidades autônomas. 

II- Para Uso Comercial, de Serviços ou Institucional: 

a) pequeno porte: edificações de até 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados); 
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b) médio porte: edificações acima de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) 
até 450,00 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados); 

c) grande porte: edificações acima de 450,00 m² (quatrocentos e cinquenta metros 
quadrados). 

III- Para Uso Industrial: 

a) pequeno porte: edificações de até 300,00 m² (trezentos metros quadrados); 

b) médio porte: edificações acima de 300,00 m² (trezentos metros quadrados) até 
750,00 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados); 

c) grande porte: edificações acima de 750,00 m² (setecentos e cinquenta metros 
quadrados). 

Art. 75. Para qualquer tipo de edificação, com atendimento ao público, deverá ser 
respeitado e aplicado os requisitos de acessibilidade, conforme ABNT NBR 9050:2015. 

 
SEÇÃO III 

DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS HORIZONTAIS DE CASAS E EDIFICAÇÕES 

GEMINADAS 

 

Art. 76.  Será permitido a edificação de mais de uma unidade residencial em uma 
mesma matrícula, desde que respeitando as seguintes observações: 

I- os índices urbanísticos referente ao zoneamento a que pertencer; 

II- condomínio com mais de  4 (quatro) unidades (médio porte) devem possuir acessos 
internos independentes para veículos e pedestres; 

III- será permitido no máximo de  4 (quatro) unidades contíguas/contínuas, após 
a quarta unidade deverá ser respeitado um afastamento de 1,50 m da divisa entre as unidades, 
desde que sem aberturas e, afastamento de 3,00 m quando existir aberturas entre elas; 

IV- possuir uma lixeira coletiva junto ao alinhamento frontal do 
empreendimento; 

V- prever uma área de lazer dentro do condomínio, com acesso por todas as unidades. 

Art. 77. O empreendimento para uso Residencial Multifamiliar e/ou Condomínio 
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Horizontal de Casas devem possuir áreas destinadas a equipamentos de lazer e recreação com as 
seguintes áreas mínimas: 

I- descobertas igual ou superior a 2% (dois por cento) da área edificada do 
empreendimento; 

II- não podendo ser inferior a 15,00 m² (quinze metros quadrados), devendo ser 
respeitado: 

a) a dimensão mínima de 3,00 m (três metros); 

b) o isolamento, através de elemento físico, com altura mínima de 1,10 m (um metro 
e dez centímetros), da área de estacionamento ou de passagem de veículos; 

c) a declividade máxima de 45% (quarenta e cinco por cento) para as áreas 
descobertas. 

Art. 78.  A área de lazer e recreação não será exigida para: 

I‐ empreendimento de pequeno porte, até 4 (quatro) unidades habitacionais; 

II‐ edificação residencial multifamiliar horizontal cuja totalidade das unidades 
habitacionais possuam acesso independente para a via pública. 

Art. 79. Para condomínios residenciais que se utilizarem da modalidade de casas 
geminadas, a parcela individual de cada lote deverá possuir no mínimo as seguintes dimensões: 

I‐ testada mínima individual de: 5,00 m (cinco metros); 

II‐ área mínima individual do lote: 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados). 

Parágrafo único. Os condomínios residenciais na modalidade de casas geminadas 
deverão respeitar ainda as seguintes observações: 

I- unidades que possuirem a vaga de garagem frontal descoberta terão que respeitar 
um recuo frontal de 8,00 m (oito metros); 

II- ter obrigatoriamente uma parede comum à outra unidade adjacente, e essa parede 
deve possuir espessura mínima de 20 cm (vinte centímetros) e se prolongar até o final do telhado; 

III- a parede comum entre as unidades bem como o muro que divide o lote serão 
computados como áreas construídas, e serão considerados, para efeito legal, como áreas comuns 
do condomínio; 
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IV- cada unidade deve ter o seu acesso  por uma via pública. 

Art. 80.  Para efeito de regularizção perante aos demais órgãos públicos, os 
condomínios horizontais de casas e aqueles que se utilizam de casas geminadas aprovados e com 
alvará emitido até a publicação desta lei devem respeitar as seguintes oservações: 

I- possuir recuo frontal mínimo de  3,00 (três) metros; 

II- apresentar recuo lateral ou não; 

III- casa geminada deve possuir testada mínima de 5,00 (cinco) metros e área 
mínima de 125,00m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) de lote; 

IV- possuir uma parede contígua ou não; 

V- possuir uma parede cega nas divisas do lote ou entre o lote e a outra unidade, 
servindo como divisa do lote. 

Parágrafo único. A parede cega e o muro que divide o lote serão considerados como 
área comum do condomínio. 

SEÇÃO IV 

DA EXTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS 

 

Art. 81. A atividade de extração de substâncias minerais no Município de Guabiruba 
dependerá sempre de prévia autorização do órgão competente municipal e, quando for o caso,  dos 
órgãos estadual e federal competentes. 

§ 1º A autorização de exploração poderá ainda ser condicionada a apresentação de 
Estudo Prévia de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio 
Ambiente - RIMA quando estes forem exigidos pela legislação estadual e federal, bem como do 
cumprimento de outras exigências, entre as quais: 

I- demonstração da titularidade de direito mineral outorgado pelo órgão competente 
do Ministério  de  Minas  e  Energia,  por  qualquer  dos  títulos  previstos  na  legislação  vigente; 

II- apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução por 
profissionais legalmente habilitados para a extração mineral, a qual deverá permanecer ativa até o 
encerramento da atividade e, se for o caso, da respectiva recuperação ambiental da área; 
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III- não localização em remanescente florestal de mata atlântica primária. 

§ 2º A extração de rochas, areia e saibro para uso direto na construção civil ficam 
condicionadas ao cumprimento do disposto nesta Lei, além do atendimento às demais exigências 
da legislação específica. 

CAPÍTULO V 

DA AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO 

 

Art. 82. O Perímetro Urbano do Município de Guabiruba, consideradas as definições 
e limites, fica ampliado, passando a ter a abrangência especificada e demarcada nos Anexos I e I-
A - Mapa de Macrozoneamento e Tabela de Coordenadas, que acompanha a presente Lei, visando 
incorporar as atuais áreas que já se encontram com ocupações e atividades de natureza urbana.  

 
CAPÍTULO VI 

DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS 

SEÇÃO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 83. Parcelamento do solo urbano é a divisão da terra em unidades juridicamente 
independentes, com vistas à edificação. 

Art. 84. Para os efeitos deste Plano Diretor, consideram-se: 

I- loteamento: divisão de imóvel em lotes destinados à edificação, com abertura de 
novas vias destinadas ao uso público, ou com prolongamento, modificação ou ampliação das já 
existentes; 

II- desmembramento: divisão de imóvel em lotes destinados à edificação, com 
aproveitamento do sistema viário oficial existente, desde que não implique a abertura de novas 
vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes; 

III- unificação - a junção de dois ou mais lotes para formarem apenas um 
imóvel; 

IV- área loteável: área total da gleba excluindo-se as áreas de preservação 
permanente, as áreas descritas no artigo 88 e área remanescente; (Redação alterada por emenda da 
Câmara Municipal). 
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V- área remanescente: A parte da área total da gleba que não será parcelada, seja por 
inviabilidade econômica, técnica ou por decisão do empreendedor. Só poderá remanescer apenas 
uma área que deverá ter frente para rua pública; e, caso tenha frente para a via do empreendimento 
deverá ter testada mínima correspondente ao zoneamento a que pertencer, não sendo passível de 
desmembramentos futuros; 

VI- áreas destinadas a uso público: aquelas referentes ao sistema de circulação 
e outros logradouros públicos e à implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VII- áreas verdes: aquelas onde há predomínio de vegetação arbórea que 
exercem apenas funções estéticas e ecológicas; 

VIII-  equipamentos urbanos e comunitários (Área Institucional): destinados à 
educação, cultura, saúde, segurança, esporte, lazer, convívio social e similares; 

IX- infraestrutura básica: sistemas de escoamento das águas pluviais, de 
esgotamento sanitário, de abastecimento de água potável contemplando as redes adutoras e de 
distribuição, os reservatórios, as cisternas, os motores, as bombas, e outros equipamentos, o 
sistema de energia elétrica e iluminação pública, e a pavimentação, o meio-fio e calçadas; 

X- infraestrutura complementar: servidão de serviços, as redes de telefonia, de fibra 
ótica e outras redes de comunicação, a rede de gás canalizado e outros elementos não contemplados 
na infraestrutura básica; 

XI- condomínio urbanístico de lotes: divisão da gleba ou terreno em lotes, 
caracterizados como unidades autônomas destinadas à edificação residencial, comercial, 
empresarial, industrial, de logística e de serviços, de lazer, recreio e campo, às quais correspondem 
frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, admitidas as aberturas de vias de domínio 
privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao seu perímetro; (Redação alterada por 
emenda da Câmara Municipal). 

XII- mobilidade urbana: garantia de que o sistema viário público esteja 
predominante dentro das cidades, garantindo a mobilidade urbana, através de travessas, alamedas, 
ruas, avenidas, perimetrais, contornos viários, corredores de ônibus, de ciclistas (ciclofaixas e 
ciclovias) e demais bens de uso comum do povo garantindo a interligação dos sistemas de 
mobilidade indicada anteriormente entre Municípios circunvizinhos; (Redação alterada por 
emenda da Câmara Municipal). 

XIII-  acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, percepção e 
entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado 
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de uso coletivo, tanto na zona urbana como rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade 
reduzida; 

XIV-  empreendedor: o proprietário do imóvel ou pessoa por ele designada na 
forma da lei, responsável pela implantação do parcelamento. 

Art. 85. O tamanho do lote mínimo para cada Zona Urbana é aquele previsto no Anexo 
III - Tabela de Índices Urbanísticos e deverá sempre ser observado quando da aprovação dos novos 
loteamentos ou desmembramentos, não sendo inferiores a 12,00 (doze) metros de testada e 300,00 
(trezentos) metros quadrados de área. 

Parágrafo único. Os lotes de esquina deverão ter no mínimo 15,00 (quinze) metros 
em ambas as testadas, e atender a área mínima para a zona em que se situam. 

Art. 86. A execução de qualquer parcelamento do solo para fins urbanos dependerá 
sempre de licenciamento ambiental, obedecido ao disposto na Legislação Federal e Estadual 
pertinentes ao assunto. 

Art. 87. O parcelamento do solo para fins urbanos somente será permitido dentro dos 
limites do Perímetro Urbano. 

Art. 88. Fica vedado o parcelamento do solo para fins urbanos nas áreas: 

I- onde as condições geotécnicas não aconselhem a edificação; 

II- localizadas fora do alcance dos equipamentos urbanos, especialmente das redes 
públicas de abastecimento de água potável, de energia elétrica e de esgoto sanitário, salvo se o 
empreendedor implantar a infraestrutura básica exigida para o parcelamento do solo; (Redação 
alterada por emenda da Câmara Municipal). 

III- com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento) para loteamentos 
e 100% (45º) para desmembramentos; no caso de loteamentos, a proposta de intervenção será 
analisada pelos técnicos da Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, baseado em critérios como 
a paisagem urbana, interferência com o entorno, topografia dos lotes resultantes, dentre outras 
questões técnicas relevantes, tendo a aprovação final ratificada pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 

Parágrafo único. Em terrenos alagadiços ou pantanosos poderá ser aprovado o 
parcelamento do solo para fins urbanos após a execução efetiva das obras constantes de projeto de 
saneamento e geotécnico, sob a responsabilidade técnica de profissional  legalmente habilitado e 
desde que aprovado pelo órgão municipal competente. 
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Art. 89. Qualquer gleba objeto de parcelamento para fins urbanos deverá ter acesso 
por vias públicas, conectando-se à rede viária urbana. 

Art. 90. Na aprovação de projetos de parcelamento, especialmente nos loteamentos, 
será sempre considerada a urbanização da área contígua ou limítrofe, devendo as vias de 
circulações previstas articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas e 
harmonizarem-se com a topografia local. 

§ 1º As vias de circulação de qualquer loteamento deverão garantir a continuidade do 
traçado das vias existentes nas adjacências da gleba, inclusive com as ciclovias ou ciclo faixas, 
conforme determinação do órgão municipal competente. 

§ 2º Nos parcelamentos do solo as tubulações que não passarem pelas vias públicas 
terão faixas sanitárias "non aedificandi" inteiramente dentro da gleba e com largura mínima 
estabelecida pelas diretrizes oficiais expedidas pelo órgão municipal competente, não sendo nunca 
inferiores a 3,00 m (três metros) medidos a partir do eixo para cada lado. 

§ 3º Nos parcelamentos do solo a serem aprovados, a rede de distribuição de água 
potável e  as redes de esgoto e captação de águas pluviais, deverão ser duplas e implantadas sob 
ambos os passeios das vias públicas, conforme normas técnicas vigentes. Em casos onde a solução 
técnica de engenharia recomende outra solução, esta poderá ser aceita conforme parecer do órgão 
municipal de planejamento. 

Art. 91. O órgão municipal competente exigirá se julgar necessário, que as novas vias 
criadas devido a novos parcelamentos tenham: 

I- gabarito específico, conforme a classificação; (Redação alterada por emenda da 
Câmara Municipal). 

II- interligação em mais pontos do sistema viário existente para melhorar a integração 
do sistema; 

III- a não interligação em certas vias do sistema viário existente para minimizar 
o impacto do fluxo de veículos; 

IV- término da divisa do terreno desmembrado, com praça de retorno, para 
permitir futuras interligações. 

Art. 92. São de responsabilidade do empreendedor a execução e o custeio das obras e 
instalações de: 

I- demarcação dos lotes, das vias, dos terrenos a serem transferidos ao domínio do 
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Município e das áreas não edificáveis; 

II- abertura das vias de circulação, de acordo com as diretrizes da lei e respectiva 
terraplanagem; 

III- rede de drenagem superficial e profunda de água pluvial no eixo da via, e 
suas conexões com o sistema existente, inclusive do terreno a parcelar; 

IV- rede de distribuição de água potável e de saneamento básico;  

V- rede de distribuição de energia elétrica com iluminação pública;  

VI- pavimentação e sinalização de todas as vias do loteamento; 

VII- arborização e ajardinamento dos espaços livres de uso público; 

VIII-  construção de calçadas arborizadas e acessíveis conforme padrão 
municipal no Anexo VII. 

Art. 93. O Município poderá executar parcelamento para fins sociais de conformidade 
com a legislação específica. 

 
SEÇÃO II 

DOS LOTEAMENTOS PARA FINS URBANOS 

 

Art. 94. O loteamento, conforme o uso poderá ser assim classificado: 

I- residencial: aquele destinado ao uso residencial, onde a implantação de atividades 
comerciais e de serviços é permitida conforme o Anexo III Tabela de Índices Urbanísticos; 

II- industrial: aqueles destinados exclusivamente ao uso industrial e/ou suas atividades 
complementares. 

Art. 95. Nos loteamentos para fins residenciais urbanos, deverá ser reservada e 
entregue ao Município, sem ônus para este, 35% (trinta e cinco por cento) da área loteável, 
destinadas ao sistema de circulação e à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, na 
seguinte proporção: 

I- equipamentos urbanos e comunitários - área institucional de no mínimo 10% da 
área dos lotes; 
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II- área verde de no mínimo 5% da área dos lotes, não sendo contabilizadas as áreas 
de preservação permanente, tendo obrigatoriamente frente para a via, com testada mínima de 5,00 
m (cinco metros); 

III- sistema viário, gabaritos de vias conforme determinado pelo artigo 109. 

Art. 96. As áreas institucionais deverão ter as seguintes características: 

I- localizadas em até 50% (cinquenta porcento) da extensão da via do 
empreendimento; 

II- perímetro único; 

III- baixa declividade e pronta para o uso, compreendendo as obras que se 
fizerem necessárias tais como: terraplenagem, supressão de vegetação, dentre outras pertinentes; 

IV- sinalizada através de placa de identificação, conforme Anexo VIII. 

Parágrafo único. É permitida a desafetação das áreas institucionais, bem como sua 
alienação ou permuta, desde que atendido o interesse público e através de lei específica, de modo 
a permitir uma melhor eficácia na utilização dos imóveis públicos e atender aos interesses e 
necessidades da coletividade. 

Art. 97. Nos loteamentos destinados a uso industrial, a área a ser transferida ao 
domínio do município, além da destinada a vias de circulação, será de pelo menos 5% (cinco por 
cento) da área da gleba, destinada a áreas verdes e de uso institucional. 

 
SEÇÃO III 

DOS DESMEMBRAMENTOS 

 

Art. 98. A construção de mais de uma edificação dentro de um mesmo lote, não 
constitui desmembramento e este só será admitido se daí resultarem lotes edificáveis, de acordo 
com a Lei. 

§ 1º Será permitido o parcelamento de até um lote de fundos desde que este tenha 
acesso individual com frente mínima de 5,00 (cinco) metros para via pública. 

§ 2º Somente será permitido o desmembramento previsto no §1º, desde que o lote 
remanescente mantenha a testada e área mínima prevista em lei para a respectiva zona em que está 
inserida. 
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§ 3º A parcela de área correspondente à frente mínima de 5,00 (cinco) será parte 
integrante do lote, constituindo-se em acesso particular classificado como servidão, com 
comprimento máximo de 100,00 (cem) metros, sendo vedada sua transformação em via pública e 
sua área desconsiderada para o cálculo dos índices urbanísticos. 

§ 4º Caso existam edificações no lote desmembrado e/ou no lote remanescente, estas 
deverão obedecer aos parâmetros urbanísticos mínimos estabelecidos em Lei, no que se refere a 
coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e afastamentos entre edificações e divisas dos 
lotes. 

SEÇÃO IV 

DOS CONDOMINIOS URBANÍSTICOS DE LOTES 

 

Art. 99. Considera-se condomínio urbanístico de lotes aquele definido no artigo 84, 
inciso XI. 

§ 1º A manutenção de toda a infraestrutura urbana do condomínio será de 
responsabilidade dos condôminos. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

§ 2º Todo condomínio urbanístico de lotes deverá ter placa de identificação com o 
nome do empreendimento, lixeira única com acesso externo ao condomínio, fechamento frontal,  
além do cumprimento das exigências estabelecidas pelas concessionárias de energia elétrica e 
água.  

Art. 100. O parcelamento do solo para fins de condomínios urbanísticos de lotes só 
poderão se localizar na Macrozona de Ocupação Urbana, nas zonas ZUP 1 e 2, ZUI, ZUR e ZIT. 

Art. 101. O empreendedor é obrigado a destinar o percentual de 35% (trinta e cinco 
por cento) da área loteável para os seguintes fins: 

I- área de lazer de no mínimo 5% (cinco por cento) da área dos lotes, dentro dos 
limites do condomínio, destinadas a equipamentos de recreação dos moradores; 

II- área verde de no mínimo 5% (cinco por cento) da área dos lotes, não sendo 
contabilizadas as áreas de preservação permanente, tendo obrigatoriamente frente para a via, com 
testada mínima de 5,00 m (cinco metros); 

III- equipamentos urbanos e comunitários - área institucional de no mínimo 
10% (dez por cento) da área dos lotes, com frente para a via pública, a ser desmembrada da gleba 
ou ainda localizada no mesmo bairro/localidade, a ser transferida para o Município de Guabiruba, 
devendo ter as mesmas características descritas no artigo 96; 
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IV- sistema viário de uso comum,  que deverá respeitar o disposto no artigo 109. 

Art. 102. Poderão ser parceladas para fins de condomínios urbanísticos, quaisquer 
lotes de glebas, com testada máxima de 100,00 m (cem metros), ressalvando-se que para fins de 
vias públicas deverá ser observado o inciso V do artigo 109, para condomínios com área igual ou 
inferior a 50.000 m² (cinquenta mil metros quadrados) e, o inciso IV do artigo 109 para os demais 
condomínios, com área superior a 50.000 m² (cinquenta mil metros quadrados), devendo ainda 
atender as seguintes disposições:  (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

I- os parâmetros urbanísticos de taxa de ocupação máxima, coeficiente de 
aproveitamento, deverão respeitar a zona em que está inserido; 

II- acesso às unidades deverá ser feito através de via particular, que deverá respeitar o 
disposto no artigo 109. 

§ 1º Em situações específicas, no caso do empreendimento possuir sua via de acesso 
em uma de suas extremas, será aceito calçadas em apenas um lado, desde que de frente para os 
lotes e com fechamento lateral (muro) no lado oposto. 

§ 2º  Fica proibida a autorização de condomínios urbanísticos de lotes/glebas com área 
superior a 50.000 m² (cinquenta mil metros quadrados), pelo órgão competente, quando referidos 
lotes interligam bairros. (Redação dada por emenda da Câmara Municipal). 

 
SEÇÃO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 103. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou 
desmembramento não aprovado pelo órgão municipal e estadual competente, impondo-se a quem 
o fizer as penalidades previstas na Lei Federal que regula a matéria, sem prejuízo das demais 
sanções penais e administrativas. 

Art. 104. Todo projeto de parcelamento do solo no Município de Guabiruba deverá 
respeitar a legislação federal e estadual pertinente e, em particular, os aspectos referentes às 
questões, índices e parâmetros ambientais. 

§ 1º Nenhum projeto de parcelamento do solo poderá ser aprovado sem a devida 
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, assinada por profissional 
habilitado pelo Sistema CREA/CONFEA ou do Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, 
expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 
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Art. 105.  Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o empreendedor 
deverá submetê-lo ao registro imobiliário, ficando condicionado o início da execução das obras a 
apresentação:  

 
I - das matrículas das áreas verdes, institucionais e dos lotes caucionados; 
 
II - do Cronograma de Execução de Obras, com prazo estimado em até 2 (dois) anos 

para a conclusão da obra, salvo sob condições adversas que se justifiquem tecnicamente e desde 
que não ultrapasse ao máximo previsto em Legislação Federal. 

 
Art. 106.  Não será permitida a construção de edificações em loteamentos e 

condomínios que não tenham a Licença Ambiental de Operação – LAO. 

Art. 107. Para efeito de aprovação perante aos demais órgãos públicos, todos os 
empreendimentos relacionados a parcelamento do solo, protocolados nesta prefeitura até a 
vigência desta lei,  deverão ser analisados com base na lei vigente à época, Lei 1447/2013. 

 

SEÇÃO VI 

DO GABARITO DAS VIAS 

 

Art. 108. As novas vias a serem implantadas no Município de Guabiruba, deverão 
respeitar as diretrizes estabelecidas na presente lei, bem como as exigências  contidas  no  Código 
Brasileiro de Trânsito. 

Parágrafo único. As vias em Guabiruba ficam assim classificadas: 

I- via principal ou alameda; 

II- vias arteriais ou avenidas; 

III- vias coletoras; 

IV- vias locais ou secundárias. 

Art. 109. As novas vias públicas no território municipal deverão ter, no mínimo, as 
seguintes medidas: 

I- vias principais ou alamedas: 22 (vinte e dois metros) de gabarito, sendo duas pistas 
de rolamento com 3,15 m (três metros e quinze centímetros) de largura e calçada arborizada e 
acessível de 2,00 m (dois metros) em cada lado, separados por um canteiro central com 5,40 m 
(cinco metros e quarenta centímetros) de largura configurado de maneira a comportar ciclovia 
dupla com 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), canteiro central ajardinado com 0,90 m 
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(noventa centímetros) e calçada de 2,00 m (dois metros) conforme croqui abaixo: 

 

II- vias arteriais ou avenidas: 20 (vinte metros) de gabarito, sendo quatro pistas de 
rolamento com 3,15 m (três metros e quinze centímetros) de largura, ciclofaixa dupla com 2,50 m 
(dois metros e cinquenta centímetros) e calçada arborizada e acessível de 2,45 m (dois metros e 
quarenta e cinco centímetros) de cada lado, conforme croqui abaixo: 

 

III- vias coletoras: 15,00 m (quinze metros) de gabarito, sendo duas pistas de 
rolamento com 3,15 m (três metros e quinze centímetros) de largura, ciclofaixa dupla com 2,50 m 
(dois metros e cinquenta centímetros), estacionamento com 2,20 m (dois metros e vinte 
centímetros) e calçada arborizada e acessível de 2,00m (dois metros) de cada lado, conforme 
croqui abaixo: 
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IV- vias locais ou ruas secundárias: 12,50 m (doze metros e cinquenta 
centímetros) de gabarito, sendo duas pistas de rolamento com 3,15 m (três metros e quinze 
centímetros) de largura, estacionamento com 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) e, calçada 
arborizada e acessível de 2,00m (dois metros) de cada lado, conforme croqui abaixo: 

 

 

V- vias locais exclusivamente para criação de Condomínios: 10 (dez) metros de 
gabarito, sendo duas pistas de rolamento com 3,00 m (três metros) de largura e, calçada arborizada 
e acessível de 2,00 m (dois metros) de cada lado, conforme croqui abaixo: 
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§ 1º Em áreas consolidadas, onde haja impossibilidade do cumprimento das medidas 
mínimas previstas nesta lei, poderá ser feita a denominação de rua, excepcionalmente, desde que 
atendam aos requisitos previstos no artigo 112 desta lei. 

§ 2º Considera-se área consolidada, as ruas onde haja imóveis já construídos e 
cadastrados até a publicação desta lei. 

Art. 110. A classificação das vias deve respeitar as definições previstas no presente 
plano, sendo que, na elaboração dos novos projetos de loteamentos e condomínios, deve ser 
considerada a localização e a população do empreendimento, bem como a extensão da via a ser 
criada para a definição dos gabaritos  a serem implementados. (Redação alterada por emenda da 
Câmara Municipal). 

Art. 111. O Sistema Cicloviário de Guabiruba é composto por ciclovia e ciclofaixa 
destinada ao trânsito de veículo de pelo menos duas rodas à propulsão humana e cadeira de rodas 
motorizada. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 

 

SEÇÃO VII 

DA REDE VIÁRIA 

 

Art. 112. Toda a via pública deverá possuir pelo menos: 

I- declividade longitudinal mínima de 0,3% (zero vírgula três por cento) e a máxima 
de 20% (vinte por cento); 
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II- declividade transversal mínima de 2% (dois por cento) e máxima de 4% (quatro por 
cento). 

III- rede de abastecimento de água; 

IV- rede de energia elétrica; 

V- rede de esgoto sanitário, conforme dimensionamento e projeto aprovado pela 
concessionária do serviço; 

VI- rede de escoamento pluvial; 

VII- pavimentação e calçadas conforme padrão municipal; 

VIII-  iluminação pública, conforme dimensionamento e projeto aprovado pela 
concessionária do serviço; 

IX- sinalização viária de acordo com as normas do Código de Trânsito 
Brasileiro. 

Parágrafo único. Todos os itens listados acima devem estar de acordo com os temos 
da legislação municipal, estadual ou federal pertinente. 

Art. 113. A criação e denominação das vias que compõem o Sistema Viário Básico 
serão definidos por ato do Poder Legislativo, após a sua classificação, determinação de gabarito e 
simetria por técnicos municipais por ato do Poder Executivo. 

Parágrafo único. O órgão municipal competente definirá o tipo de pavimento para 
cada via, levando-se em consideração o volume e o tipo de tráfego previsto para a via. 

Art. 114. As vias de circulação de qualquer loteamento deverão garantir a 
continuidade do traçado das vias existentes nas adjacências da gleba, inclusive com as ciclovias 
ou ciclo faixas. 

Art. 115. O órgão municipal competente exigirá, se julgar necessário, que as novas 
vias criadas devido a novos parcelamentos tenham: 

I- gabarito específico de acordo com a classificação prevista nesta Lei; (Redação 
alterada por emenda da Câmara Municipal). 

II- interligação em mais pontos do sistema viário existente para melhorar a integração 
do sistema; 
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III- a não interligação em certas vias do sistema viário existente para minimizar 
o impacto do fluxo de veículos; 

IV- término da divisa do terreno desmembrado, com praça de retorno, para 
permitir futuras interligações. 

Art. 116. Nos casos em que na área onde se desenvolve o parcelamento do solo haja 
uma via projetada, o órgão municipal competente, através do Conselho de Desenvolvimento 
Urbano de Guabiruba poderá: 

I- permitir que a(s) via(s) projetada(s) integre(m) o arruamento do parcelamento; 

II- alterar o traçado da(s) via(s) projetada(s) ou adequá-los(s) de forma a favorecer o 
arruamento do parcelamento; 

III- permitir que somente se reserve a área necessária à futura implantação da(s) 
via(s) básica(s) projetada(s) de acordo com seu gabarito oficial. 

Art. 117. A largura da  via  que  constituir prolongamento de outra já existente ou 
constante  de plano de loteamento já aprovado pelo Município, não poderá ser inferior à largura 
desta, ainda que, pela função característica, possa ser considerada de categoria inferior. 

 

SEÇÃO VIII 

DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

 

Art. 118. O número de vagas de estacionamento exigido no município de Guabiruba 
é aquele especificado no Anexo VI – Tabela de Áreas Mínimas para Estacionamento da presente 
Lei. 

 
Art. 119. O número de vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam 

conduzidos por pessoas com deficiência deve ser estabelecido conforme legislação federal, em 
especial a Resolução Contran n° 304/2008 que estabelece a obrigatoriedade de reservar 2% (dois 
por cento) das vagas em estacionamento para serem utilizadas exclusivamente por veículos que 
transportem pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção. 

Art. 120. Em todas as áreas de estacionamentos deverão ser reservadas vagas para 
idosos, de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos, as quais deverão ser posicionadas 
de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso, conforme Resolução Contran n° 303/2008. 

Art. 121. As dimensões mínimas de vagas serão de: 
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I- 1,00 x 2,00 m (um metro de largura por dois metros de comprimento) para 
motocicletas; 

II- 2,50 x 5,00 m (dois metros e cinquenta centímetros de largura por cinco metros de 
comprimento) para automóveis; 

III- 3,50 x 8,00 m (três metros e cinquenta centímetros de largura por oito 
metros de comprimento) para carga e descarga. 

Art. 122. As vagas nas vias públicas devem ser reservadas, sinalizadas e estabelecidas 
conforme critérios do órgão de trânsito com jurisdição sobre a via, respeitado o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

SEÇÃO IX 

DOS REBAIXOS PARA O ACESSO VEICULAR 

 

Art. 123. O rebaixo de meio-fio para o acesso veicular não poderá ultrapassar 50% 
(cinquenta por cento) da testada do imóvel e nem ultrapassar os limites do lote. 

§ 1º Os imóveis com testada inferior a 7,0m (sete metros) deverão ser avaliados pelo 
órgão municipal competente que determinará as condições do rebaixo para o acesso veicular. 

§ 2º  Nos casos em que o rebaixo for maior que 50% (cinquenta por cento) da testada, 
as vagas de estacionamento deixarão de ser privativas. A critério da equipe técnica poderá ser 
solicitado que a calçada contorne o estacionamento. 

§ 3º O rebaixo de meio-fio não poderá interromper a rota acessível das calçadas, de 
maneira que haja a continuidade do percurso sem mudança abrupta de níveis, inclinações, barreiras 
ou saliências em seu trajeto, que possam dificultar o trânsito de pedestres. 

Art. 124. Nenhum acesso para veículos poderá estar localizado ao longo do 
desenvolvimento da curva de concordância entre duas vias ou em interseção viária especial, em 
nível ou desnível. 

Parágrafo único. O acesso, nas situações em que a maior parte da testada do imóvel 
estiver localizado na curva de concordância ou interseção viária, poderá ser autorizado pelo órgão 
responsável pelo sistema de circulação.  
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SEÇÃO X 

DA PRAÇA DE RETORNO 

 

Art. 125. Praça de retorno é o espaço no final da via sem saída onde o veículo possa 
fazer conversão. 

Parágrafo único. A rua sem saída deverá ter praça de retorno com, raio mínimo igual 
à largura da pista de rolamento, conforme croqui explicativo abaixo: 

 

SEÇÃO XI 

DAS CALÇADAS, MUROS E TERRENOS BALDIOS 

 

Art. 126. A execução, manutenção e conservação das calçadas é de responsabilidade 
do proprietário do imóvel, devendo obedecer as especificações técnicas definidas no modelo 
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padrão urbanístico constante no Anexo VII desta lei. 

§ 1º  As calçadas deverão ser contínuas, sem degraus, sem mudança abrupta de níveis, 
inclinações, barreiras ou saliências no seu trajeto, que possam dificultar o trânsito de pedestres. 

§ 2º  Para as novas vias, as calçadas não poderão ter largura inferiores a 2,00 m (dois 
metros). 

Art. 127. A Prefeitura Municipal poderá exigir dos proprietários, a construção de 
muros de arrimo e de proteção, sempre que o nível do terreno for superior ou inferior ao logradouro 
público ou quando houver desnível entre os lotes que possa ameaçar a segurança pública. 

Art. 128. Os fechamentos (muros e cercas) para lotes de esquina deverão respeitar o 
raio de curvatura da via, para não obstruir a visibilidade do trânsito. 

Art. 129.  Os proprietários ou possuidores a qualquer título de terrenos baldios ou 
não, são obrigados a mantê-los limpos, roçados e drenados, bem como atender às demais 
disposições contidas no Código de Posturas do Município. 

Art. 130.  O não cumprimento no disposto nesta Seção, implicará na aplicação das 
penalidades previstas em lei. 

CAPÍTULO VII 

DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Art. 131. Regularização fundiária é o processo que inclui medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar assentamentos irregulares em áreas 
urbanas ao contexto legal do município, propiciando a compatibilização do direito à moradia com 
a recuperação de áreas degradadas e com a preservação ambiental. 

Art. 132. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos, 
consideram-se: 

I- área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída no perímetro urbano 
pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica; 

II- assentamentos irregulares: ocupações inseridas em parcelamentos clandestinos e 
irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, que não estão de acordo com os 
índices urbanísticos exigidos no município e/ou estão em área de risco, utilizadas 
predominantemente para fins de moradia. (Redação alterada por emenda da Câmara Municipal). 
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Art. 133. Conforme os termos da legislação federal pertinente, a regularização 
fundiária classifica-se em duas modalidades: 

I- Regularização Fundiária de Interesse Social: Aplicável a assentamentos irregulares 
ocupados por população de baixa renda em que a garantia do direito constitucional à moradia 
justifica que se apliquem instrumentos, procedimentos e requisitos técnicos especiais. Tais áreas 
devem: 

a) estar ocupadas de forma pacífica há, pelo menos, 5 (cinco) anos; 

b) estar situadas em Zonas Especiais de Interesse Social; ou 

c) ser área da União, do Estado, ou do Município, declarada de interesse para 
implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social. 

II- Regularização Fundiária para fins específicos: Aplicável a assentamentos 
irregulares não enquadrados nos requisitos de interesse social citados no Inciso I deste artigo. 

Art. 134. O processo de Regularização Fundiária consiste na análise e aprovação de 
Projeto Específico perante a autoridade licenciadora municipal e estadual, para a emissão das 
respectivas licenças urbanística e ambiental. 

Art. 135. São considerados elementos mínimos contemplados nos projetos de 
Regularização Fundiária: 

I- áreas ou lotes a serem regularizados e, quando for o caso, as edificações a serem 
realocadas; 

II- vias de circulação existentes ou projetadas e, quando possível, outras áreas 
destinadas a uso público; 

III- medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade urbanística, 
Projeto de Regularização Fundiária, incluindo as compensações urbanísticas e ambientais 
previstas em lei; 

IV- condições para promover a segurança da população em situações de risco e 
medidas previstas para adequação da infraestrutura básica. 

§ 1º O projeto de que trata o caput não será exigido para o registro da sentença de 
usucapião, da sentença declaratória ou da planta, elaborada para outorga administrativa, de 
concessão de uso especial para fins de moradia. 

§ 2º O Município definirá por decreto, os requisitos para elaboração do projeto de que 
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trata o caput, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma físico de 
obras e serviços a serem realizados. 

§ 3º A regularização fundiária pode ser implementada por etapas. 

Art. 136. O Poder Executivo Municipal é o responsável por articular os diversos 
agentes envolvidos no processo de regularização, como representantes do Ministério Público, do 
Poder Judiciário, do Cartório de Registro de Imóveis e do Governo Estadual, bem como dos grupos 
sociais envolvidos, visando equacionar e agilizar os processos de regularização fundiária. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS INSTRUMENTOS JURÍDICO-URBANÍSTICOS 

 

Art. 137. Os Instrumentos Jurídico-Urbanísticos a serem utilizados em Guabiruba 
visam promover uma melhor utilização do solo e induzir a ocupação de áreas já dotadas de 
infraestrutura e de equipamentos sociais, aptas para urbanizar, evitando a expansão do perímetro 
urbano para regiões não servidas de infraestrutura ou consideradas frágeis sob o ponto de vista 
ambiental, de forma a garantir a função social da cidade e da propriedade. 

 
SEÇÃO I 

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

 

Art. 138. São passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, nos 
termos dos artigos 5º e 6º da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, os imóveis não 
edificados, subutilizados  ou  não  utilizados,  localizados  nas  Zonas  de  Urbanização  Prioritária  
-  ZUP. 

§ 1º Considera-se solo urbano subutilizado, a propriedade urbana com área igual ou 
superior a 5.000,0 m² (cinco mil metros quadrados), localizados nas ZUP e que não esteja sendo 
utilizado para nenhuma finalidade econômica ou social, ou ainda, que o coeficiente de 
aproveitamento     do     imóvel     construído    seja inferior a 0,2  (zero vírgula dois). 

§ 2º Considera-se solo urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja 
desocupada há mais de 05 (cinco) anos, desde que não seja o único bem imóvel do proprietário. 

Art. 139. Ficam excluídos da obrigação estabelecida no artigo anterior somente os 
imóveis: 
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I- que exercem função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão 
ambiental e de planejamento da Prefeitura; 

II- de interesse do patrimônio cultural, histórico e arquitetônico. 

Art. 140. Os imóveis nas condições a que se refere o artigo 138 desta lei serão 
identificados e a notificação aos seus proprietários averbada no cartório de registro de imóveis. 

§ 1º A notificação far-se-á: 

I- por funcionário do Poder Público Municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso 
de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou de administração; 

II- por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma 
prevista pelo inciso anterior. 

§ 2º Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de 01 (um) ano a partir do 
recebimento da notificação, protocolar o projeto de parcelamento ou edificação. 

§ 3º Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de 02 
(dois) anos a contar da aprovação do projeto e sua ocupação deverá ocorrer no prazo máximo de 
02 (dois) anos da data de conclusão das obras. 

§ 4º Os empreendimentos de grande porte, localizados em terrenos objeto da 
notificação prevista no § 1º deste artigo, excepcionalmente, poderão ser executados em etapas, 
aplicando-se para cada etapa os prazos previstos nos §2º e 3º, desde que o projeto seja aprovado 
na íntegra, juntamente com o cronograma de execução de todas as etapas. 

Art. 141. 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 Capítulo, sem interrupção de quaisquer prazos. 

Art. 142. Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este Capítulo, 
propor ao Executivo Municipal o estabelecimento da modalidade do Consórcio Imobiliário, 
conforme disposições do artigo 46 do Estatuto da Cidade. 

SEÇÃO II 

DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM 

TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 

 

Art. 143. Em caso de descumprimento das condições, etapas e prazos estabelecidos 
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na presente Lei, o Município aplicará alíquotas progressivas do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana - IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo de 05 (cinco) anos 
consecutivos, até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, 
conforme o caso. 

§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado em lei específica e não 
excederá a 02 (duas) vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15% 
(quinze por cento). 

§ 2º O Município manterá a cobrança pela alíquota máxima até que se cumpra à 
referida obrigação, garantida a prerrogativa de o Município proceder à desapropriação do imóvel, 
mediante pagamento em títulos da dívida pública. 

Art. 144. Decorridos 05 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo 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. 

§  1º Os  títulos  da  dívida  pública  terão  prévia  aprovação  pelo  Senado  Federal  
e  serão resgatados no prazo de até 10 (dez) anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e juros legais de 6% (seis por cento) ao ano. 

§ 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 de que trata o § 1º do artigo 140 desta Lei;   

II- não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 

§ 3º Os títulos de que trata esse artigo não terão poder liberatório para pagamento de 
tributos. 

§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo 
de 05 (cinco) anos, contado a partir de sua incorporação ao patrimônio público. 

§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público 
ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido 
procedimento licitatório. 

§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º deste artigo, as 
mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas na presente Lei. 
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SEÇÃO III 

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 

Art. 145. O Poder Público Municipal poderá exercer a faculdade de outorgar 
onerosamente o direito de construir, mediante contrapartida financeira, a ser prestada pelo 
beneficiário, conforme disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 10.257/2001 - 
Estatuto da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos definidos nesta Lei. 

Parágrafo único. A concessão da outorga onerosa do direito de construir poderá ser 
negada mediante deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, caso se 
verifique possibilidade de impacto não suportável pela infraestrutura ou pelo meio ambiente. 

Art. 146. As áreas passíveis de receber a outorga onerosa são aquelas localizadas na 
Zona de Urbanização Prioritária, e nas demais zonas para fins de regularização. 

Art. 147. A contrapartida financeira, que corresponde à outorga onerosa de potencial 
construtivo adicional, será calculada pela seguinte equação: 

BF = AT x VM x CAP x IP 

Sendo: 

BF - Benefício Financeiro; 

AT - Área do Terreno; 

VM - Valor do Metro quadrado do terreno, a ser definido de acordo com as normas 
usuais da ABNT (NBR 5676); 

CAP - Coeficiente de Aproveitamento Pretendido;  

IP - Índice de Planejamento, variando de 0,3 a 0,5. 

Parágrafo único. A decisão sobre o Índice de Planejamento a ser aplicado a cada caso, 
caberá ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Art. 148. A contrapartida poderá ser substituída pela doação de imóveis ao Poder 
Público ou por obras de infraestrutura na Área Urbana do município, no mesmo valor estabelecido 
pelo cálculo disposto nesta Lei, desde que aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano. 
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SEÇÃO IV 

DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

 

Art. 149. A Operação Urbana Consorciada é o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público Municipal com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, objetivando alcançar em uma área específica, 
transformações urbanísticas, melhorias sociais e a valorização ambiental. 

Parágrafo único. Poderão ser previstos nas Operações Urbanas Consorciadas, dentre 
outras medidas, a modificação de coeficientes e características de parcelamento, uso e ocupação 
do solo e subsolo, bem como alterações das normas de edificações, considerado o impacto 
ambiental delas decorrente. 

Art. 150. O projeto de lei de Operação Urbana Consorciada deverá ser aprovado 
previamente pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, para posterior protocolo junto 
à Câmara de Vereadores. 

Art. 151. Cada Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica, que 
conterá, no mínimo: 

I- definição da área a ser atingida; 

II- coeficiente máximo de aproveitamento da Operação Urbana;  

III- critério e limites de estoque de potencial construtivo; 

IV- programas e projetos básicos de ocupação da área; 

V- programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada 
pela operação; 

VI- solução habitacional dentro do seu perímetro ou vizinhança próxima, nos 
casos de remoção dos moradores de favelas; 

VII-  finalidades da operação; 

VIII-   Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e, quando necessário, o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA); 

IX-   contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 
investidores privados, em função da utilização dos benefícios  a serem previstos em  Lei; 
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X- forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente compartilhado 
com representação na sociedade civil; 

XI- qual a conta ou fundo específico que deverá receber os recursos das 
contrapartidas financeiras decorrente dos benefícios urbanísticos concedidos. 

§ 1º Todas as operações urbanas deverão ser previamente aprovadas pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

§ 2º Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso IX do caput deste 
artigo, serão aplicados, exclusivamente, no programa de intervenções, definido na lei de criação 
da Operação Urbana Consorciada. 

§ 3º As autorizações e licenças a serem expedidas pelo Poder Público Municipal 
deverão observar a lei específica para cada Plano de Operação Urbana Consorciada. 

Art. 152. A lei específica que aprovar a Operação Urbana Consorciada poderá prever 
a emissão, pelo Município, de determinada quantidade de certificados de potencial adicional 
construtivo, os quais serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras 
necessárias à própria operação. 

§ 1º Os certificados de potencial adicional construtivo serão livremente negociados, 
mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. 

§ 2º Apresentando pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional 
será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela 
legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação 
urbana consorciada. 

 
SEÇÃO V 

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 

Art. 153. O proprietário de imóvel localizado na Macrozona Urbana poderá exercer 
ou alienar, total ou parcialmente, mediante escritura pública, o potencial construtivo não utilizado 
no próprio lote, em outro local, mediante prévia autorização do Poder Executivo Municipal, 
quando se tratar de imóvel: 

I- de interesse cultural, quando considerado pelo Poder Público como de interesse 
histórico, ambiental, paisagístico, social e cultural, através de parecer técnico elaborado pelos 
órgãos municipais competentes; 
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II- demarcado como de Interesse Cultural ou Interesse Ambiental; 

III- utilizado por programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. 

§ 1º A mesma faculdade estabelecida no caput deste artigo será concedida ao 
proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel ou parte dele. 

§ 2º O proprietário que transferir potencial construtivo de imóvel considerado como 
de interesse do patrimônio histórico, cultural ou arquitetônico, nos termos deste artigo, assumirá a 
obrigação de manter o mesmo preservado e conservado. 

§ 3º O potencial construtivo deverá ser transferido somente para imóveis situados nas 
Zonas de Urbanização Prioritária - ZUP. 

Art. 154. As condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir 
serão estabelecidas em lei municipal específica, que definirá: 

I- as formas de registro e de controle administrativo;  

II- as formas e mecanismos de controle social; 

III- previsão de avaliações periódicas; 

IV- a forma de cálculo do volume construtivo a ser transferido.  

 

SEÇÃO VI 

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

 

Art. 155. O Poder Público Municipal poderá exercer o direito de preempção para 
aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto nos 
artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. 

Art. 156. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar 
de áreas para: 

I- regularização fundiária; 

II- execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, bem como de 
loteamentos de interesse social; 
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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; 

IX- melhorias no sistema viário municipal. 

Art. 157. As áreas urbanas em que incidirá o direito de preempção serão delimitadas 
em lei municipal específica, que deverá enquadrar as áreas nas finalidades enumeradas pelo artigo 
anterior. 

Art. 158. Os imóveis colocados à venda nas áreas a serem delimitadas devem 
necessariamente ser oferecidos ao Município, que terá preferência para aquisição. 

Art. 159. O Poder Executivo Municipal deverá notificar o proprietário do imóvel 
localizado em área a ser 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 único. O direito de preferência será exercido pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
renováveis somente a partir de 01 (um) ano após o decurso do prazo inicial de vigência. 

Art. 160. O proprietário do imóvel de que trata o artigo anterior deverá notificar sua 
intenção de alienar o imóvel, para que o Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste 
por escrito seu interesse em comprá-lo. 

§ 1º Junto à notificação mencionada no caput deste artigo será anexada proposta de 
compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constará preço, condições 
de pagamento e prazo de validade. 

§ 2º A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel deve ser apresentada 
para Administração Municipal, acompanhada dos seguintes documentos: 

I- proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel, 
da qual constará preço, condições de pagamento e prazo de validade; 
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II- endereço do proprietário para recebimento de notificação e de outras 
comunicações; 

III- certidão negativa de ônus e alienações, atualizada nos últimos 30 (trinta) 
dias, 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. 

§ 3º Transcorrido o prazo mencionado no caput deste artigo sem manifestação, fica o 
proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. 

§ 4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao 
Município, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. 

§ 5º A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada 
inicialmente para Administração Municipal, é nula de pleno direito. 

§ 6º Ocorrida à hipótese prevista no § 5º deste artigo, o Município poderá adquirir o 
imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se 
este for inferior àquele. 

SEÇÃO VII 

DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 

Art. 161. O Município poderá receber e conceder diretamente ou por meio de seus 
órgãos, da administração indireta, o direito de superfície, nos termos da Seção VII do Capítulo II 
do Estatuto da Cidade, para viabilizar a implementação das diretrizes constantes nesta Lei, 
inclusive mediante a utilização do espaço aéreo ou subterrâneo. 

Parágrafo único. O direito de superfície poderá ser utilizado em todo o território do 
Município. 

Art. 162. O Poder Público poderá conceder onerosamente o direito de superfície do 
solo, subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas integrantes de seu patrimônio para fins de 
exploração por parte de concessionárias de serviços públicos. 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

  

 

SEÇÃO VIII 

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) 

 

Art. 163. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) consiste em um conjunto de 
estudos e informações técnicas que objetivam identificar e avaliar a repercussão e o impacto na 
implantação, ampliação e mudança de uso de empreendimentos que possam interferir: 

I- na qualidade de vida da população residente ou usuária;  

II- no ambiente natural ou construído; 

III- nas atividades humanas instaladas; 

IV- na circulação e movimentação de pessoas, mercadorias e trânsito 
prejudicando a acessibilidade e as condições de segurança de pedestres e veículos; 

V- nos recursos naturais. 

Art. 164. Para efeitos deste Plano Diretor considera-se: 

I- área de influência (vizinhança): a região direta ou indiretamente atingida pelo 
empreendimento; 

II- medidas compensatórias: aquelas destinadas a compensar impactos irreversíveis e 
que não podem ser evitados; 

III- medidas mitigadoras: aquelas destinadas a prevenir, reduzir ou evitar 
impactos adversos do empreendimento sobre sua área de influência; 

IV- medidas compatibilizadoras: aquelas destinadas a harmonizar e/ou 
conformar o empreendimento com sua área de vizinhança; 

V- medidas de potencialização: aquelas que deverão ser otimizadas quando existirem 
efeitos positivos do empreendimento sobre sua área de influência; 

VI- empreendedor: pessoa física ou jurídica responsável pela obra a ser 
construída. 

Art. 165. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) será, via de regra, prévia à 
aprovação, autorização de construção e licenciamento de determinadas atividades e 
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empreendimentos, a fim de examinar ex-ante as consequências positivas e negativas de sua 
implantação sobre a vizinhança. 

Art. 166. Os usos definidos na presente Lei que possam estar sujeitos à apresentação 
de um EIV, estão descritos no Anexo V - Tabela de Atividades para estudo Estudo de Impacto de 
Vizinhança, e além do cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, 
terão sua aprovação, pelos órgãos competentes da Administração Municipal, conforme 
estabelecido na Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 

Parágrafo único. Poderão ser definidos, através de lei municipal, outros 
empreendimentos e atividades que dependerão de elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) e do seu respectivo Relatório, para obter as licenças ou autorizações de construção, 
ampliação ou funcionamento. 

Art. 167. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá abordar os aspectos 
positivos e negativos do empreendimento que venham a interferir na qualidade de vida da 
população residente ou usuária da área em questão e de seu entorno, contemplando, no que couber, 
a análise e proposição de soluções 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- mobilidade urbana incluindo tráfego gerado, acessibilidade, 
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque, dentre outros; 

VIII-   poluição sonora, atmosférica e hídrica;  

IX- vibração; 

X-   periculosidade; 

XI- riscos ambientais e aspectos bioclimáticos; 
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XII-  impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno. 

Art. 168. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos 
negativos a serem gerados pelo empreendimento, bem como otimizar os positivos, deverá solicitar 
como condição para aprovação do projeto, alterações e complementações no mesmo, além da 
execução de medidas compensatórias, mitigadoras, compatibilizadoras e/ou potencializadoras, 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 e/ou semaforização; 

IV- proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem 
incômodos da atividade; 

V- manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais 
considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como de recuperação 
ambiental da área; 

VI- cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, dentre outros, para 
a população do entorno; 

VII- percentual de lotes ou habitações de interesse social no empreendimento; 

VIII-   possibilidade de construção de equipamentos comunitários em outras 
áreas da cidade. 

§ 1º Todas as medidas previstas no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverão 
ter sua implantação estabelecida em um cronograma de execução, como parte de um compromisso 
firmado entre empreendedor e o Município, de forma que no momento da expedição do Habite-se 
essas medidas tenham sido implementadas. 

§ 2º As exigências previstas nos incisos do caput deste artigo deverão ser proporcionais 
ao porte e ao impacto do empreendimento. 

Art. 169. A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental exigido, nos 
termos da legislação ambiental pertinente. 
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Art. 170. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, após análise prévia 
da equipe técnica do Município. O EIV ficará disponível no site da Secretaria de Planejamento 
Urbano e Infraestrutura para consulta popular e poderão ser exigidos outros possíveis meios de 
publicidade ao empreendedor, para que seja amplamente divulgada a data para discussão e 
aprovação do EIV,  em reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano com livre 
participação popular.  

Parágrafo único. O alvará de construção só será emitido após a aprovação do EIV. 

 

CAPÍTULO IX 

DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

SEÇÃO I 

DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA 

 

Art. 171. Para a promoção, planejamento, controle e gestão do desenvolvimento 
urbano do Município de Guabiruba, poderão ser adotados os seguintes instrumentos de política 
urbana e ambiental: 

I‐ Instrumento de Planejamento: 

a) Lei do Plano Plurianual - PPA; 

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; 

c) Lei de Orçamento Anual - LOA; 

d) Plano de Desenvolvimento Econômico e Social; 

e) Planos, Programas e Projetos Setoriais; 

f) Programas, Projetos e Planos Especiais de Urbanização e de Habitação. 

II‐ Instrumentos Jurídicos e Urbanísticos: 

a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

b) IPTU progressivo no tempo; 

c) desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública; 
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d) zona especial de interesse social (ZEIS); 

e) outorga onerosa do direito de construir; 

f) transferência do direito de construir; 

g) operações urbanas consorciadas; 

h) consórcio imobiliário; 

i) direito de preempção; 

j) direito de superfície; 

k) licenciamento ambiental; 

l) tombamento de imóveis; 

m) desapropriação; 

n) estudo de impacto de vizinhança (EIV); 

o) estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto do meio ambiente 
(RIMA). 

III‐ Instrumentos de Regularização Fundiária: 

a) concessão de direito real de uso; 

b) concessão de uso especial para fins de moradia; 

c) cessão de posse para fins de moradia; 

d) usucapião especial de imóvel urbano; 

e) os previstos no Decreto Estadual nº 1.468/2018, Lei Federal nº 13.465/2017 e 
Decreto Federal nº 9.310/2018; 

IV‐ Instrumentos Tributários e Financeiros: 

a) impostos municipais diversos; 

b) taxas, tarifas e preços públicos específicos; 

c) contribuição de melhoria; 
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d) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

e) fundo municipal de desenvolvimento local. 

V‐ Instrumentos Jurídico-Administrativos: 

a) servidão e limitação administrativas; 

b) autorização, permissão ou concessão de uso de bens públicos municipais; 

c) concessão dos serviços públicos urbanos; 

d) gestão de serviços urbanos com organizações sociais, assim declaradas pelo poder 
Público Municipal; 

e) convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional; 

f) termo administrativo de ajustamento de conduta; 

g) dação em pagamento. 

VI‐ Instrumentos de Democratização da Gestão Urbana: 

a) conselhos municipais; 

b) fundos municipais; 

c) audiências e consultas públicas; 

d) conferências municipais e/ou regionais; 

e) iniciativa popular de projetos de lei; 

f) referendo e plebiscito. 

Parágrafo único. Os instrumentos jurídico-urbanísticos previstos no inciso II, do 
caput deste artigo, deverão ser regulamentados através de lei municipal específica, ouvido o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e quando necessário, com realização de 
Audiência Pública a ser convocada pelo Executivo Municipal ou pela Câmara de Vereadores. 

SEÇÃO II 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
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Art. 172. O Município de Guabiruba deve implantar uma estrutura interna de 
Planejamento e de Gestão Urbana, pautada por procedimentos técnicos, democráticos e 
participativos, que permitam o desenvolvimento de um processo contínuo, dinâmico e flexível de 
planejamento e gestão da política urbana. 

Art. 173. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e 
Gestão: 

I- criar canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; 

II- garantir eficiência e eficácia à gestão, visando à melhoria da qualidade de vida; 

III- instituir processo permanente e sistematizado de detalhamento, atualização 
e revisão do Plano Diretor. 

Art. 174. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deve atuar nos seguintes 
níveis: 

I- nível de formulação de estratégias, das políticas e de atualização do Plano Diretor; 

II- nível de gerenciamento do Plano Diretor e de formulação e aprovação dos 
programas e projetos para a sua implementação; 

III- nível de monitoramento e controle dos instrumentos urbanísticos e dos 
programas e projetos aprovados. 

Art. 175. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos 
seguintes órgãos e instrumentos de planejamento: 

I- Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

II- Cadastro Técnico Municipal; 

III- Conferência Municipal ou Regional das Cidades; 

IV- Audiências Públicas; 

V- Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; 

VI- Plebiscito e referendo popular; 

VII- Outros Conselhos Municipais. 
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Parágrafo único. Deverá ser assegurada a participação da população em todas as fases 
do processo de gestão democrática da política urbana. 

 
SEÇÃO III 

DO SISTEMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

 

Art. 176. O Sistema de Gestão dos Serviços Municipais de Guabiruba deve ter 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. 

§ 1º O Sistema de Gestão dos Serviços Municipais 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. 

§ 2º Para implementação do Sistema de Gestão dos Serviços Municipais deverá ser 
implantado Cadastro Multifinalitário, mantendo-o devidamente atualizado. 

Art. 177. O Sistema de Gestão dos Serviços Municipais deverá obedecer aos seguintes 
princípios: 

I‐ simplificação, economia, eficácia, clareza, precisão e segurança, a fim de evitar a 
duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos; 

II‐ democratização, publicidade e disponibilidade das informações, em especial 
daquelas relativas ao processo de implementação, controle e avaliação do Plano Diretor; 

III‐ garantir mecanismos de monitoramento e gestão do Plano Diretor, na formulação e 
aprovação dos programas e projetos para sua implementação e na indicação das necessidades de 
seu detalhamento, atualização e revisão; 

IV‐ garantir estruturas e processos democráticos e participativos para o planejamento e 
gestão da política urbana, de forma continuada, permanente e dinâmica. 

 
SEÇÃO IV 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Art. 178. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Guabiruba é o órgão 
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consultivo e deliberativo em matéria de natureza urbanística e de política urbana, composto por 
representantes do Poder Público e da sociedade civil. 

Art. 179. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano é composto por 10 (dez) 
membros titulares e seus respectivos suplentes, de acordo com os seguintes critérios: 

I- 04 (quatro) representantes do Governo Municipal; 

II- 06 (seis) representantes de entidades da sociedade civil organizada. 

Parágrafo único. As deliberações do Conselho serão aprovadas pela maioria dos 
presentes, observado o quórum mínimo estabelecido no regimento interno. 

Art. 180. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano: 

I- acompanhar a implementação do Plano Diretor, analisando e deliberando sobre 
questões relativas à sua aplicação; 

II- emitir pareceres sobre proposta 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 de Vereadores; 

V- acompanhar a implementação dos instrumentos jurídicos e urbanísticos do Estatuto 
da Cidade, previstos no Plano Diretor; 

VI- deliberar sobre as omissões e contradições da legislação urbanística 
municipal;  

VII- reformular o regimento interno, quando necessário. 

Art. 181. As atividades realizadas pelos membros do Conselho não serão remuneradas, 
a qualquer título, sendo consideradas de relevância social para o Município. 

 

SEÇÃO V 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE 

 

Art. 182. A Conferência Municipal da Cidade ocorrerá ordinariamente a cada 04 
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(quatro) anos, precedendo a Conferência Estadual e/ou Nacional, respeitando o calendário definido 
pelo Ministério das Cidades, sendo sua convocação, organização e coordenação realizada por 
iniciativa do Poder Executivo, com exceção das realizadas em caráter extraordinário, quando então 
serão convocadas, organizadas e coordenadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano. 

Parágrafo único. A Conferência de que trata o caput deste artigo, poderá ser realizada 
de forma regional, em parceria com outros municípios da região, e terá a mesma validade, sendo 
aberta à participação de todos os cidadãos interessados. 

Art. 183. A Conferência Municipal/Regional da Cidade deverá, dentre outras 
atribuições: 

I- apreciar as diretrizes da política urbana do Município; 

II- formular propostas para os programas federais e estaduais de política urbana; 

III- debater os relatórios anuais de gestão da política urbana, apresentando 
críticas e sugestões; 

IV- sugerir ao Poder Executivo adequações nas ações estratégicas, destinadas à 
implementação dos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos; 

V- deliberar sobre plano de trabalho para o biênio seguinte; 

VI- sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor, a serem consideradas 
no momento de sua modificação ou revisão; 

VII- eleger os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
para representar o Município na Conferência Regional e/ou Estadual. 

 
CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 184. Fazem parte integrante desta Lei os seguintes Anexos: 

Anexo I - Mapa de Macrozoneamento; 

Anexo I-A -  Tabela de coordenadas do perímetro urbano;  

Anexo II - Mapa de Zoneamento; (Alterado por emenda da Câmara Municipal). 
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Anexo III - Tabela de Índices Urbanísticos; (Alterado por emenda da Câmara 
Municipal). 

Anexo IV - Tabela de Nível de Degradação Ambiental; 

Anexo V - Tabela de Atividades para Estudo de Impacto de Vizinhança;  

Anexo VI - Tabela de Áreas Mínimas Para Estacionamento;  

Anexo VII – Modelo padrão de calçadas acessíveis;  

Anexo VIII – Placa de identificação da Área Institucional. 

Art. 185. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei 
Complementar nº 1.447/2013 e demais disposições em contrário. 

 
Guabiruba/SC, 10 de setembro de 2019. 
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