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LEI COMPLEMENTAR N' 66, DE 17 DE JANEIRO DE 2007.

Dispõe sobre Plano Diretor Participativo de Vinhedo - POPV, e dá
outras providências.
JOÃO CARLOS DONATO. Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São

Paulo, usando de suas atribuições legais, Sanciona e Promulga a seguinte Lei
Complementar:
TiTULO I
DOS PRtNCiplOS FUNDAMENTAIS

Art. 1° O Plano Diretor Participativo de Vinhedo - PDPV, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento urbano que deve ordenar o pleno desenvolvimento
das funç'5es sociais da cidade e da propriedade, devendo o Plano Plurianual, as DirelJizes
Orçamentárias e o Orçamento Anual, incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas,
garantindo o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população vinhedense,
observados os termos dos artigos 182 e 183, da Constituição Federal de 1988, o art. 4.° da
Lei Federal n' 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade e o Titulo IV, Capitulo
VIII, da Lei Orgânica do Municipio de Vinhedo.

Parágrafo único. Para efeitos do caput deste artIgo, serão considerados,
ainda, como ordenadores regulares da política de desenvolvimento urbano e instrumentos de
planejamento:
I - Uso e ocupação do solo;
11 - Parcelamento do solo:
111 - Código de Obras;
IV - Plano de Habitação;
V - Plano de Água e Esgoto;
VI - Plano de Mobilidade Urbana;
VII- Regulamentação dos instrumentos urbanísticos;
VIII- Código Tributário Municipal;
IX - Planos nacionais, regionais e estaduais de or(jenação do território e de
desenvolvimento econômiCO e social;

x - Planejamento da Região ~etropolitana de Campinas - RMC.
Art. 2° O POPV abrange a totalidade do território do Município, definindo:
I - os eixos estruturais e estratégias;
11- o ordenamento'territorial n.:::.s Macrozonas,
111 - o ordenamento territorial nas Zonas
IV - os instrumentos de Po}ltica Urbana;
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v - projetos e programas especiais;
VI - o sistema de planejamento, gestão e controle.

Art. 3° A política urbana do POPV se pautará nos seguintes prrncípios
fundamentais:
I - função social da cidade, compreendendo o direito:

a) à terra urbanizada;
b) à moradia;

c) ao saneamento ambiental;
d) à infra-estrutura e serviços públicos;

e)

ao transporte coletivo:

f) á mobilidade e acessibilidade.

g) ao trabalho;
h) à cultura;
I)

ao lazer.

/I - propriedade urbana, utilizada como suporte de atividades ou usos de
interesse do Mvnicípio, tendo por objetiVOs:

a) habitação, inclusive de interesse social,
b) atividades econômicas geradoras de emprego e renda, que contriblJam
para o financiamento da cidade;
c) preservação do meio ambiente, educação, saúde, cultura e assistência
social.
d) uso e ocupação do solo compativeis com a oferta de infra-estrutura,
saneamento e serviços públicos e comunitários,
e) promover o respeito ao direito de viZinhança, a segurança do patrim3010
público e privado;
f)

preservação e recuperação do ambiente natural e construído.

111 - qualidade lJ~bano·ambjental, garantidora e estimuladora da
preservação da qualidade de vida, dos atributos naturai~, cênicos, paisagísticos, históricos e
culturais, para as presentes e futuras gerações;
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IV - gestão democrática da cidade, mecanismo garantidor da incorporação
dos segmentos da sociedade na formulação. execução e acompanhamento do
desenvolvimento urbano.
TiTULO 11
DOS EIXOS ESTRUTURAIS E ESTRATÉGIAS
CAPiTULO I
DO REORDENAMENTO URBANO

Art. 4° O reordenamento urbano no Município de Vinhedo, se dará com
responsabilidade, permitindo um desenvolvimento econômico qualitativo, com espaços para
a ampliação de oferta de moradias, com plenas condições de mobilidade, em consonância
com a capacidade hídrica da região, de forma a garantir a sustentabilidade ambiental,
objetivando otimizar a infra-estrutura instalada e os investimentos públicos já realizados,
tendo como princípios:

I - desestimular o espraiamento da ocupação, de forma a permitir a
implementação de novas expansões urbanas a partir de planos urbanisticos com os
seguintes critérios e diretrizes:
a) os planos de parcelamento do solo deverão prever acesso público às
áreas públicas institucionais e verdes;
b)

vias

públicas

podem

ser

objeto

de

concessão.

a partir de

compensação:
c) sistemas de laz.er não podem estar sobre Áreas de Preservação
Permanentes - APP's.
d)

definir cntérios de ocupação diferenciados por macrozonas;

e) estabelecer Relatório de Impacto Urbano Ambiental para novos
loteamentos na macrozona de restrição à ocupação;
f)

definir parâmetros de controle de densidade para novas ocupações;

g) condicionar a ocupação das áreas ambientalmente
parâmetros mais rígidos, compatíveis. com suas características físicas e legais;

frágeis

a

h) o uso do SOlO, o sistema viário e as condições físicas naturais do
terreno deverão orientar o estabelecimento de fechamento de loteamentos;
i) estabelecer área máxima para implantação de empreendimentos :orn
características de loteamentos fechados;
II - incentivar o melhor aproveitamento do solo, de forma a:

j.

a) estimular a ocupação dos terrenos não edificados, não utilizados ou
sub-utilizados;
b) estimular maior adensamento nas áreas já dotadas ~nfra-:;;ra; ~
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c) definir destinações para terrenos públicos desocupados;
d) definir finalidades dos vazios urbanos privados;
e) criar fundo de desenvolvimento urbano com critérios para sua utilização
em ações de interesse público;
f) estimular a criação de vilas habitacionais/condominiais, com destinação

de áreas institucionais em caso de glebas que ainda não foram
parceladas sob vigência da Lei Federal nO 6.766, de 19 de dezembro de
1979;
g) responsabilizar o empreendedor pela realização das medidas
necessárias à extensão e instalação da infra-estrutura correspondente
às redes de drenagem, água, esgoto e energia elétrica, redes físicas de
abastecimento de água potável, coleta e disposição de esgotos
sanitários, distribuição de energia elétrica e sistema de manejo de
águas pluviais, eletrificação e iluminação públIca, pavimentação
asfáltica, guias, sarjetas, arborização, sinalização viária conforme
estabelecido no Código Nacional de TrânSito e acesso viário para a
implantação de empreendimentos em imóveis não integrados à malha
urbana ou que não possuam estes melhoramentos no perímetro do
imóvel a ser parcelado ou edificado;
111- reorganização das atividades urbanas, visando:

a) permitir Indústrias não incômodas considerando a capacidade do
sistema viário e infra-estrutura em setor próprio:
b) ampliar as atividades de comércio e serviços na área central e em
centros de bairro, em consonância com o sistema viário;
c) coibir a instalação de atividades incômodas junto às áreas residenciais;
d) permitir atividades culturais e noturnas no centro como uma das formas
de reabilitá-lo;
e) compatibilizar a capacidade de suporte do sistema viário ao uso do

~~olo,

f) delimitar corredores industriais e comerciais;

g) rever as áreas fechadas dos loteamentos de acordo com reorganização
viária proposta no Plano Diretor Participativo de Vinhedo - PDPV;
h) permitir loteamento industrial para industrias de pequeno, médio e
grande porte no Distrito Industrial.
CAPiTULO 11
DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

}

'

Art. 5° O Plano Diretor Participahvo de Vinhedo - PDPV. adotará o meio
físico como orientador natural das novas ocupações, com critér~~çãO ~
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diferenciados por macrozonas, condicionando a ocupação das áreas ambientalmente frágeis
a parâmetros mais rígidos, compatíveis com as suas características fisicas, objetivando:
I - garantir a produção de água e a preservaçao dos mananciais hídricos;
11 - preservar o patrimônio ambiental de Vinhedo; de forma a:
a) manter e recuperar Areas de Preservação Permanentes - APP's e
remanescentes florestais:
b) recuperar os passivos ambientais com instrumentos de sanção;
c) manter desocupadas as planícies de inundação;
d) criar fundo de compensação ambiental com critérios para sua utilização
em ações de interesse público;
e) criar regras ambientais específicas para novos empreendimentos;
f)

definir política de gestão de resíduos;

111 - Desenvolver Plano de Água e Esgoto, mediante:
a) realização de diagnóstico visando definir as ações necessárias para
melhoria do sistema de abastecimento de água;
b) realizar estudo de capacidade de captação;
c) implantar medidas de combate à perda de água;
d) instituir a contribuição de melhoria para a instalação da infra-estrufura
de saneamento nos loteamentos fechados existentes;
e) criar diretrizes de água e esgoto num prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da publicação desta lei, para implantação de novos
empreendimentos e adequação dos já implantados;
f)

estudar formas de estabelecer reaproveitamento da água para futuros
loteamentos, empresas, agricul1ura e indústnas, residências acima de
500m2 e prédios publicas;

g) aprovado o Plano Diretor Participativo de Vinhedo - PDPV - a
municipalidade terá 90 (noventa) dias para a elaboração do Plano de
Agua e Esgoto do Municipio, através de lei Complementar, Que deverá
ser aprovado pela Câmara Municipal.
CAPiTULO 111
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 6° O Poder Público e a iniciativa privada procurarão incentivar o
aproveitamento do solo, no estabelecimento de denSidades compatíveis para uma economia
urbana sustentável, devendo para isso, induzir a ocupação dos terrenos não edificados, não
utilizados ou subutilizados, e estimular um maior adensamento nas áreas dotadas de infraestrutura.
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Parágrafo único. A realização das atividades econômicas de forma
sustentável no Município devera estar articulada a políticas públicas prioritárias,
considerando, por um lado, o crescimento populacional do Município nas projeções
esperadas pela taxa geométrica atual, e por outro, a preservação do patrimônio ambiental
existente, garantindo a manutenção dos recursos naturais para as gerações futuras e
realizando um sistema de saneamento ambiental compativel ao desenvolvimento econômico.
Art. 7° Para efeitos do caput do artigo anterior, o meio urbano físico deverá
possibilitar o desenvolvimento econômico do Município, assumindo os três eixos de vocação
econômica (industrial, turístico e agrícola), reforçando o seu potenciaJ industrial e
estimulando a indústria do turismo e da agricultura de pequeno porte, respeitados os
seguintes critériOS:

§ 10 A função social da propriedade só poderá ser cumprida quando os
imóveis urbanos ociosos estiverem realizando atividades adequadas ao meio onde estão
localizados, garantindo o desenvolvimento sustentável, observando que:
I - alguns desses imóveis, criteriosamente escolhidos, deverão ter suas
finalidades estabelecidas previamente, possibilitando maior oferta de moradias;
11 - a instalação de equipamentos públicos urbanos em proporção ao
aumento populacional futuro.

§ 20 A criação de vilas habitacionais/condominiais, deverá ser amplamente
estimulada, como um novo modelo de urbanização e aproveitamento do soja ocioso

§ 3° O reordenamento urbano com desenvolvimento econômico sustentável
deverá contar com:
I - a organização criteriosa das atividades produtivas, permitindo que as
indústrias de médio porte não incômodas possam se instalar em determinadas regiões e
corredores viários dotados de infra-estrutura, principalmente no Distrito Industrial;
\I - possibilitar a ampliação das atividades de comércio e serviços na área
central e em centros de bairro, em consonância com o sistema viário e coibindo a instalação
de atividades incômodas junto ás áreas residenciais, segregando-as em áreas com potencial
para usos mais diversificados, permitindo ativi~ades culturais e noturnas no centro da cidade.

§ 4° A organização das atividades produtivas poderá contar com a
delimitação de corredores comerciais e industriais.

Art. 8° A reordenação urbana Industrial do Município se dará através da:
I - regularização urbanistica e fundiária, viabilizando o reordenamento
urbano do Distrito Industrial;

11 - organização da infra-estrutura (redes em geral) para VIabilIZar a
logística industrial, dando espaço para dIVersos portes de Indústnas complementares no
Municipio;
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111 - viabilização do desenvolvimento do Distrito Industrial mediante
investimentos/instrumentos de parceria público~privadas;
IV - estimulação da instalação de indústrias não poluentes com utilização
de tecnologia de ponta, visando melhor desenvolvimento econômico-financeiro da cidade;
v - implantação de loteamento industrial obedecendo a legislação vigente
ou qualquer outra que a substituir ou a complemente;
VI - viabilização da expansão do Distrito Industrial através de um plano de
parcelamento do solo.

Art. 9° A indústria do turismo em Vinhedo deverá privilegiar as principais
vocações econômicas do Municipio, visando:
I - incentivar o turismo rural;
11 - incentivar a instalação de parques ecológicos nas áreas preservadas
com investimento privado e exploração econõmica sustentável;
111 - aliar a instalação da rede de turismo a um plano de preservação
ambientaI das áreas não ocupadas;
IV - potencializar a identidade de um Município tranqüilo e agradavel;
V - incentivar a instalação de rede de lojas comerciais, restaurantes e
atividades noturnas, de apoio ao turismo;
VI - incentivar o turismo cultural;
VII - incentivar o turismo de negócios;
VIII - definir e assegurar espaços adequados, delimitados territorialmente,
para o desenvolvimento de atividades agrícolas economicamente viaveis dentro do perímetro
urbano em pequenas propriedades;
IX - delimitar o território agrícola do Municipio;
X - preservar e incentivar o desenvolvimento de atividades agrícolas
produtivas em propriedades situadas nas áreas definidas como urbanas, de expansão
urbana e rural.

Art. 10, Criar politica agrícola consistente, de forma a:
I - fomentar dispositivos para incentivo do crescimento do setor agrícola;
11 - integrar o turismo rural como parte da economia agricola do Municipio;

111 - estabelecer planos de manejo para atividades agricolas já existentes
}
situadas em áreas de restrição ao uso pelo interesse ambiental;
IV - estimular a produção da uva e do vinho como produtos de excelência
na manutenção da identidade cultural do municipio;

*
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V - criar incentivos agrícolas e comerciais no próprio imóvel dos pequenos

agricultores;
VI - criar um Fundo Municipal de Incentivo Agrícola.

CAPiTULO IV
DA MORADIA
Art. 11. A oferta de moradia no Municipio de Vinhedo se pautará não
apenas à demanda existente, devendo ser também dimensionada e planejada em
conformidade ao crescimento populacional futuro, podendo ser estabelecidos espaços
propícios e adequados, já dotados de infra-estrutura e serviços setorizados em áreas
denominadas. Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS, voltadas à implantação de novos
núcleos residenciais, de maior densidade, a fim de promover a sua viabilização económicofinanceira, e estimulando a implantação de:
I - Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EH1S);
11- Empreendimentos Habitacionais de Mercado Popular (EHMP).

Parágrafo único. O Plano Municipal de Habitação deverá ser aprovado no
prazo de 90 (noventa) dias, após a promulgação do Plano Diretor.
Art. 12. Para a consecução dos dispositivos do artigo anterior deverão ser
adotadas as seguintes diretrizes:

1- viabilizar áreas de moradia para famJlias com renda até 10 (dez) salários
minimos;
11 - estimular a implantação de moradia popular (HIS e HMP) em áreas já
dotadas de infra-estrutura e serviços com setorização (ZEIS);
1Il - estimular a implantação de EH1S e EHMP de maior densidade a fim de
promover sua viabilização econômico-financeira;
IV - criar regra para a implantação de loteamentos populares;
V - inibir loteamentos de EHIS em terrenos frágeis;
VI - inibir loteamentos populares em áreas não dotadas de infra-estrutura e
serviços;
VII - dimensionar áreas para habitação social proporcionais ao futuro
desenvolvimento econômiCo;
VIII - elaborar o Plano de Habitação, de forma a:
a) desenvolver politicas de subsídio para Habitação de Interesse Social H1S até 3 (três) salários mínimos;
}
b) ampliar a oferta de Habitação Popular de Mercado - HPM até 10 (dez)
salários mínimos:
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C) considerar provisão para situações de coabitação e reforma para
adensamento excessivo;
d) criar um fundo municipal de habitação com critérios para sua utilização
em ações de interesse público;

e) permitir a formação de Cooperativas Habitacionais com critérios mais
rigorosos da sua atuação, observando-se:
1. só autorizar/permitir a construção das moradias depois do loteamento
devidamente aprovado e registrado;

2. estabelecer plano de diretrizes para cooperativas habitacionais sob
fiscalização da Prefeitura;

f)

estabelecer critérios para demanda de HIS e HMP (tamanho, renda,
tempo de moradia no municlpio, etc.);

g) associar a construção de moradia (HIS) ao Jote;
h) trabalhar a qualidade arquitetônica dos projetos de EHIS e EHMP;
i)

cadastrar a demanda Habitacional de Interesse Social - HI8 e não
permitir a revenda até o final do financiamento;

j) restringir O acesso a novos financiamentos para pessoas já atendidas
em programas anteriores;
k) garantir o direito à arquitetura, definindo tipologias de habitação de
interesse social com critérios relativos à qualidade das habitações a
serem produzidas;
I)

definir procedimentos para a regularização das ocupações situadas nas
ZEIS 1;

IX - regularizar os assentamentos ilegais.
CAPíTULO V
DO SISTEMA DE MOBiliDADE
Art. 13. O Município de Vinhedo, de forma a consolidar a estrutura urbana
existente e promover o desenvolvimento pleno das atividades urbanas, contará com um
Plano de Mobilidade que direcionará o conjunto de intervenções viárias, seguindo o desenho
e os critérios a serem apresentados, objetivando:
I - estabelecer plano de diretrizes viárias para implantação de novos
loteamentos;
11 - hierarquizar a malha viária;

111 - implementar estudos visando a melhoria na malha viária com foco na
ligação leste-oeste;

*
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IV - melhorar a mobilidade de pedestres e ciclistas através de implantação
de ciclovia e programa de implantação e melhoria de calçadas;

v-

garantir a acessibilidade universal nos termos do Decreto Federal
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

.,0

CAPiTULO VI
DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE

Art. 14. O Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e Controle
SMPGC visa instituir estrutura e processos democráticos que permitam o desenvolvimento
de um processo contínuo, dinâmico e flexivel de planejamento e gestão da política urbana
com os seguintes objetivos:
I - criação de Câmara Técnica para expedição de diretrizes integradas
entre as diversas áreas da Prefeitura;
11 - criação de Conselho de Política Urbana para definição de políticas e
gestão de recursos advindos do fundo de política urbana;

li! - estabelecer Comissões Técnicas mistas compostas por membros do
governo e da sociedade, para emitir pareceres a fim de subsidiar as decisões do Conselho
de Política Urbana.
TiTULO 111
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL NAS MACROZONAS
CAPíTULO I
DO MACROZONEAMENTO
Art.15. O ordenamento do território do Município de Vinhedo fica dividido
em 5 (cinco) Macrozonas complementares abaixo relacionadas, com vistas a atender aos
princípios constitucionais da política urbana expressos na Lei Federal n. o 10.257/2001 Estatuto da Cidade:
I - Macrozona de Consolidação Urbana;

11 - Macrozona de Proteção Ambiental Leste;

111- Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste;
IV - Macrozona de Proteção Ambiental Noroeste;
V - Macrozona de Requalificação Urbano-Ambiental.

§ 10 Para efeitos do caput deste artigo, as referidas Macrozonas estão
destacadas no mapa constante do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei. e a
delimitação perimetral destas Macrozonas serão regulamentadas por Lei Complementar.

§ 2 D Nas Macrozonas destacadas no território do Município de Vinhedo

*

deverão ser desenvolvidas intervenções, pela iniciativa privada, pelo poder público ou
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Seção I
Da Macrozona de Consolidação Urbana

Art. 16. A Macrozona de Consolidação Urbana corresponde à porção
urbanizada do território e sua delimitação objetiva:

I - controlar e direcionar o adensamento urbano, em especial nas áreas
centrais melhor urbanizadas, adequando-o à infra-estrutura disponível;

11 - estimular a promoção imobiliária com a colocação no mercado de
imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados;

111 - a instalação de atividades produtivas e terciárias não incômodas,
otimizando a utilização da infra-estrutura existente.

Parágrafo único. Na Macrozona de Consolidação Urbana será permitida a
implantação de qualquer modalidade de parcelamento do solo.

Seção 1/
Da Macrozona de Proteção Ambiental Leste
Art. 17. A Macrozona de Proteção Ambiental Leste corresponde às áreas
de proteção do ambiente natural e de mananciais, apresentando terrenos com
susceptibilidade alta de permeabilidade do solo devido à erodibilidade, e, estão
compreendidas nas bacias do Cachoeira (Fazenda Cachoeira e Fazenda Monte Alegre), do
Bom Jardim (Fazenda do Bom Jardim, Chácaras do Lago, Santa Fé, Caixa O"Água e parte
da Fazenda do Monte Alegre), tendo por objetivos:
1- garantir a produção de água:

11 - a proteção dos recursos naturais e a utilização sustentável dos
mesmos; através de medidas de conservação dos remanescentes vegetais existentes e
manutenção de alta permeabilidade do solo.

Seção 11/
Da Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste
Art. 18. A Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste corresponde às
áreas de proteção do ambiente natural e de proteção de mananciais, compreendendo a
bacia do Córrego do Moinho, tendo por objetivos:
1- garantir a produção de água;

11 - a proteção dos recursos naturais e a utilização sustentável dos
mesmos, devendo comportar atividades compatíveis com a conservação ambiental, de modo
a evitar o comprometimento dos recursos hídricos.
Parágrafo unico. As ocupações ao longo da Rodovia dos Bandeirantes
deverão explorar O potencial estratégico da Macrozona, em termos de desenvolvimento
econômico sustentável sem impactos negativos ao meio físico.
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Seção IV
Da Macrozona de Proteçio Ambiental Noroeste
Art. 19. A Macrozona de Proteção Ambiental Noroeste corresponde às
áreas de proteção do ambiente natural, compreendendo a Bacia dos Córregos da Fazenda
Santa Cândida e parte da Bacia São Bento/Capela, tendo por objetivos:

I - garantir a produção de água;
11 - a proteção dos recursos naturais e a utilização sustentável dos mesmos
devendo comportar atividades compatíveis com a conservação ambiental, de modo a evitar o
comprometimento dos recursos hídricos.

Parágrafo único. As ocupações na Macrozona de Proteção Ambiental
Noroeste deverão explorar o potencial estratégico da Macrozona, em termos de
desenvolvimento econômico sustentável sem impactos negativos ao meio físico.

Seção V
Da Macrozona de Requalificação Urbano-Ambiental
Art. 20. A Macrozona de Requalificação Urbano-Ambiental corresponde às
áreas com características rurais e com a presença de inúmeras propriedades agrícolas
produtivas, compreendendo as regiões do Pinheirinho, Paiol Velho e Buracão, tendo por
objetivos:
I - potencializar sua vocação para o desenvolvimento do turismo rural,
integrando a pequena produção agrícola à cadeia produtiva do turismo;
11 - fomentar a implantação de comércio e serviços compat[veis com o
turismo rural, explorando a peculiaridade da Macrozona.

CAPiTULO 11
DO ZONEAMENTO
Art. 21. O Zoneamento no território do Municipio de Vinhedo institui regras
gerais de uso e ocupação do solo para cada uma das Zonas em que se subdividem as
Macrozonas dispostas no Capitulo I, deste Título, assim distribuídas·
I - Na Macrozona de Consolidação Urbana:
a) Zona Central;
b) Zona de Expansão Urbana 1,
c) Zona de Expansão Urbana 2:
d) Zona de Desenvolvimento Diversificado 1;
e) Zona de Desenvolvimento Diversificado 2;

f) Zona de Desenvolvimento Diversificado 3;
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g) Zona Residencial 1;
h) Zona Residencial 2;
i) Zona de Ocupação Controlada;

j) Zona de Desenvolvimento Industrial;

II - Na Macrozona de Proteção Ambienta! Leste:
a) Zona de Conservação Ambiental Leste;
b) Zona de Ocupação Dirigida 1;

c) Zona Residencial 1;
111- Na Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste:
a) Zona de Conservação Ambiental Sudoeste;
b) Zona de Ocupação Dirigida 2:
IV - Na Macrozona Proteção Ambiental Noroeste:
a) Zona de Conservação Ambiental Noroeste;
v - Na Macrozona de Requalificação Urbano-Ambiental:
a) Zona de Interesse Turístico;
b) Zona Residencial 1;
c) Zona Residencial 2.

Parágrafo único. Para efeitos do caput deste artigo, o Zoneamento no
Município de Vinhedo está destacado no mapa constante do Anexo 11 que faz parte
integrante desta Lei, e a delimitação perimetral destes Zoneamentos serão regulamentados
por Lei Complementar.
Seção I
Do Zoneamento na Macrozona de Consolidação Urbana
Art. 22. Por apresentar diferentes graus de consolidação e níveis diversos
de infra-estrutura, saneamento e serviços públicos, a Macrozona de Consolidação Urbana,
subdivide-se em:
, - Zona Central;
11 - Zona de Expansão Urbana 1;

111- Zona de Expansão Urbana 2;
IV - Zona de Desenvolvimento Diversificado 1;

*
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V - Zona de Desenvolvimento Diversificado 2;
VI - Zona de Desenvolvimento Diversificado 3;
VII - Zona Residencial 1;

VI!I- Zona Residencial 2;
IX - Zona de Ocupação Controlada;

x - Zona de Desenvolvimento Industrial.
Subseção I
Da Zona Central

Art. 23. A Zona Central ~ ZC é caracterizada pela presença de comércio e
serviços, embora tenha sua acessibilidade concentrada nos corredores principais e se
encontra situada entre a Estrada da Boiada, a ferrovia, a rua Manoel Matheus, e as avenidas
Imigrantes e Benedito 8torani, incluindo o Centro. Jd. Brasil. Jd. Alba, Jd. Alves Nogueira, Jd.
Emília, Vila Benedito Storani, Vila Magalhães entre outros.

Art. 24. São objetivos da Zona Central:
I - ampliar as atividades de comércio

e serviços, implantando novos usos;

11 - ampliar o uso e ocupação habitacional;

111 - estimular a ocupação dos vazios urbanos;
IV - requalificar a paisagem;

V - valorizar o patrimônio cultural;
VI - estimular as atividades comerciais e de serviço ligadas ao turismo,
restaurantes, bares, qualificação do comércio varejista, centro cultural, praças e teatro.
Subseção 11
Da Zona de Expansio Urbana "1"

Art. 25. A lona de Expansão Urbana ~1» - lEU 1 se caracteriza pelo uso
predominantemente residencial, pela presença de atividades econômicas diversas,
distribuidas em toda a zona, incluindo áreas com produção rural, com ocupação
predominantemente horizontal dispersa no ferritõrio, e localiza-se ao sul do centro da cidade,
delimitada pela ferrovia, Estrada da Boiada, Av. dos Imigrantes e Rua Manoel Matheus,
compreendendo Jd. Itália, Jd. Junco, Jd. Trevisan, Jd. Trevisan 11, Jd. Cruzeiro, Residencial
Flora, Jd. dos Pássaros, Jd. Primavera, Vila Planalto, Vila Valmont, Vila Gallo, Residencial
São Miguel, Vila Renascer, entre outros.
Art. 26. São objetivos da Zona de Expansão Urbana "1» - ZEU -1:
I - controlar e direcionar o adensamento construtivo, compatibilizando-o à
disponibilidade de infra-estrutura;
11 - ocupação dos vazios urbanos;
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111- ocupação de média densidade;

IV - verticalização de no máximo 4 (quatro) pavimentos, com qualidade
urbana, para atendimento da população com renda média, compativel com a densidade do
entorno;

v - implantação de novos parcelamentos incluindo a vila.

Subseção IIJ
Da Zona de Expansão Urbana "2"
Art. 27. A Zona de Expansão Urbana

~2"

- ZEU 2, caracteriza-se pela

presença de urbanização rarefeita e inexistência de infra-estrutura instalada, com potencial
para receber novos empreendimentos residenciais de baixa densidade.
Art. 28. A ZEU-2

se divide em 6 (seis) diferentes áreas:

I - Nordeste: Delimitada peja divisa com o município de Valinhos ao norte e
leste, pelos lotes limítrofes da Rodovia Edenor João Tasca e pela divisa do loteamento
Jardim Paulista I ao sul. e pela Rua do Bosque a noroeste;
11 - Oeste: Localiza-se ao norte do Distrito Industrial, com área delimitada
ao sul pelo rio Capivari, a norte pela Rua José de Resende Meireles, e a leste pelo bairro da
Capela;
111 - Sul: Delimitada pela Via Anhanguera a Oeste, pela divisa do
loteamento São Joaquim a norte, pelo loteamento Alpes de Vinhedo a leste e pelo limite do
município de Louveira ao sul;
IV - Sudoeste: Delimitada pela Via Anhanguera a oeste, pela divisa do
loteamento Marambaia e Sol Vinhedo a norte, pela Rua Dos Servidores Públicos a leste e
pela divisa do loteamento São Joaquim ao sul;
V - Sudeste: Delimitada pela Estrada da Boiada a oeste, pela Rua Ãngelo
Ormeneze, Rua João Páffaro até a Estrada Vinhedo-Louveira ao norte, pela ferrovia a leste e
pela Avenida Das Palmeiras e divisa do loteamento São Francisco ao sul;
VI - Noroeste: Localiza-se no bairro Vista Alegre, bacia hidrográfica São
Bento/Capela, delimitada a oeste pela via Anhanguera, a leste pela Estrada da Boiada, a
norte pelo limite municipal com Valinhos, e a sul pelo bairro Altos do Morumbi e Condomínio
Vista Alegre.
Art. 29. A Zona de Expansão Urbana "2" possui como objetivos:
I - abrir nova área de expansão para novos loteamentos;
11 - responder ao futuro crescimento;
111 - complementar e melhorar a infra-estrutura;
IV - implantar novos equipamentos sociais;
V - criar novas centralidades e espaços públicos;
VI - conter a ocupação de áreas ambientalmente senslveis.
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Subseção IV
Da Zona de Desenvolvimento Diversificado "1"
Art. 30. A Zona de Desenvolvimento Diversificado "1" - ZOO -1 se
caracteriza pela:

I - concentração de moradias de padrão popular e loteamentos fechados
de alto padrão;
11- existência de terrenos vagos em loteamentos de alto padrão;
111 - existência de coabitação em diversos pontos da região;

IV - presença de sistema viário bastante interrompido e o fechamento de
ruas públicas dentro dos loteamentos;

v -

transposição da ferrovia concentrada em passagens subterrâneas

subdimensionadas.

Art. 31. A ZDO -, localiza·se ao norte do centro da cidade, delimitando-se
a sudeste pela Rua do Bosque, a norte pelo limite municipal e Estrada Municipal Fazenda
Santana, a oeste pela ferrovia e Avenida Benedito Storani, sendo que parte se estende até a
Estrada da Boiada, e compreende os bairros João XXIII, Residencial Aquário, Jd. MeUe, Jd.
Miriam, Vila Florência, Jd. Fátima, Vila Romana, Vila Pompéia, Jd. Nova Canudos, entre
outros.

Art. 32. São objetivos da Zona de Desenvolvimento Diversificado "1 ~ ZDD-1
I - promover a ocupação dos vazios urbanos;
11 - otimizar a infra-estrutura existente com média densidade;
IH - viabilizar novas áreas para desadensamento das moradias populares
inadequadas:
IV - regularizar e urbanizar assentamentos precários existentes;

v-

instalação de infra-estrutura, área verde e equipamentos públicos;

VI - melhoria de acessos,

Subseção V
Da Zona de Desenvolvimento Diversificado "2"

Art. 33. A Zona de Desenvolvimento Diversificado

~2"

- ZOD -2 se

caracteriza:
I - pelos altos índices de densidade demográfica;
11 - pela predominância do uso residencial, ocupação horizontal,
moradias de padrão popular:
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111- pela presença de atividades econômicas diversas, distribuídas em todo
seu território;
IV - diversas indústrias de pequeno porte, inseridas em áreas residenciais.

Parágrafo único: A ZDD -2 compreende o bairro da Capela, localizando-se
a oeste da Via Anhanguera, inclui o Jd. Von Zuben, Santo Antônio, Nova Palmares, Monte
Verde, Bela Vista I e 11, Vida Nova II e 11I, Vila Garces, entre outros.

Art. 34. A ZDO -2 têm por objetivos:
I - controlar e direcionar o adensamento construtivo, compatibilizando-o à
disponibilidade de infra-estrutura;
/l - ampliar 05 espaços verdes e de lazer;
111- requalificar a paisagem:
IV - aos espaços de exclusão SOCIal;

v-

estender a infra-estrutura e o saneamento;

VI - impedir a instalação e manutençâo de usos incômodos, especialmente
o industrial;
VII - viabilizar a promoção de novas moradias populares em áreas de
ZEIS

Subseção VI
Da Zona de Desenvolvimento Diversificado "3"

Art. 35. A Zona de Desenvolvimento Diversificado "3" - ZDD - 3 caracterizase pelo uso predominantemente residencial com a presença de diversas indústrias de médio e
grande porte localizadas prioritariamente nos corredores, com ocupação predominantemente
horizontal que apresenta espaços de exclusão social junto à antigas indústrias.
Parágrafo único. A ZDD - 3 compreende o Bairro de Santa Claudina, o
Residencial Vida Nova, Vila Savian, Jd. Eldorado, São Matheus, Três Irmãos, Casa Verde
uma parcela do Bairro Nova Vinhedo, e áreas adjacentes à Estrada da Capela, entre outros,
delimitando-se a sul pelo condomínio Marambaia, e pelo Rio Capivari; a norte, pelo
condomínio Vista Alegre, e pelo loteamento Altos do Morumbi e pelo limite com o Municipio de
Valinhos; a leste pela ferrovia; e a oeste com o Bairro da Capela.
Art. 36. A ZDD - 3 têm por objetivos

I - controlar e direcionar o adensamento construtivo, compatibilizando-o á
disponibilidade de infra-estrutura;
II - direcionar a ocupação para equipamentos de pequeno, médio e grande
porte;
11I - requalificar a paisagem:
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IV - aos espaços de exclusâo social;

v-

estender a rede de infra-estrutura e saneamento;

VI - verticalização de no máximo 4 (quatro) pavimentos.

Subseção VII
Da Zona Residencial "1"
Art. 37. A Zona Residencial "1"· ZR-1 é a área caracterizada pela presença

de loteamentos estritamente residenciais, que apresentam padrão de ocupação com lotes
grandes, acima de 800m2 . (oitocentos metros quadrados), que compreende os loteamentos
Estância Marambaia, Vista Alegre 1 e 2, São Joaquim e Altos do Morumbi.
Art. 38. A ZR ·1 tem por objetivos:

I - manter o uso estritamente residencial, utilizando os mesmos parâmetros
de uso e ocupação do solo definidos na aprovação dos loteamentos;

11 - promover a regularização dos denominados loteamentos fechados.
Subseção VIII
Da Zona Residencial "2"
Art. 39. A lona Residencial "2" - lR-2 é
presença de loteamentos estritamente residenciais.

a

área caracterizada pela

Parágrafo único. A ZR- 2 compreende os empreendimentos Residencial
Grape ViIlage, Residencial São Francisco 1 e 2, Residencial Condado Alpes de Vinhedo,
Residencial São Miguel, Sol Vinhedo Village, Jd. América, Jd. 11 Paradiso, Bosque Das
Araras, Residencial Terras de Vinhedo, Jd. Paulista I e 11, Recanto dos Paturis, Bosque de
Grevillea. Jd. Das Palmeiras, Residencial Vilagio Oi Verona. Morada do Sol, VilJa O'Oro, Vila
Hípica I e 11, Vila de Treviso, Vila Monte Verde, Residencial lpê Velho, Vivenda das Vinhas,
Residencial Joana, Recanto Florido.
Art. 40. A lR-2 tem por objetivos:

I - manter o uso estritamente residencial, utilizando os mesmos parâmetros
de uso e ocupação do solo definidos na aprovação dos loteamentos;
11 - promover a regularização dos denominados loteamentos fechados.

Subseção IX
Da Zona de Ocupação Controlada
Art. 41. A Zona de Ocupação Controlada - ZOC, corresponde a á r e a !
situada entre a Rodovia Miguel Melhado Campos e o Rio Capivari, caracterizando-se por
uma ocupação prioritariamente no trecho lindeiro à Rodovia Anhanguera e ao Bairro da
Capela, por galpões industriais, com trechos preservados junto ao Rio Capivari, cuja pressão
de ocupação se dá em virtude da acessibilidade facilitada ao Aeroporto de Viracopos.
Art. 42. A

*
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I - garantir o desenvolvimento sustentável da área, sem causar danos às
áreas preservadas, evitando impactos ambientais;

1I - receber uma mescla de usos;
111 - manter o uso industrial com critérios mais rígidos;
IV - otimizar o uso da várzea do Capivari como espaço privilegiado para o
lazer da população do Bairro da Capela

Subseção X

Da Zona de Desenvolvimento Industrial
Art. 43. A Zona de Desenvolvimento Industrial - ZOI caracteriza~se pela
existência de diversas indústrias de grande porte instaladas sem o suporte da infraestrutura
adequada, como redes de abastecimento de água, esgoto, drenagem, e sistema viário
deficiente, localizada ao sul da rodovia Miguel Melhado Campos e a oeste da Via
Anhanguera, sendo que seu limite coincide com o limite da bacia hidrográfica do Moinho.
Art. 44. A ZDI tem por objetivos:
I - garantir a ampliação da atividade industrial existente, dada a vocação
para tal uso decorrente da acessibilidade do local;
11 - realizar a regularização urbanística da área, baseada em um projeto de
parcelamento do solo e infra-estrutura urbana;
111 - estimular a implantação de loteamentos e condomínios industriais
adequados à indústria de médio e pequeno porte, para otimizar e facilitar a logística
industrial.

Seção 11
00 Zoneamento na Macrozona de Proteção Ambiental Leste
Art. 45. A Macrozona de Proteção Ambiental Leste se divide em três
zonas:
I - Zona de Conservação Ambiental Leste;
11 - Zona de Ocupação Dirigida 1;
III - Zona Exclusivamente Residencial 1.
Subseção J
Da Zona de Conservação Ambiental Leste
Art. 46. A Zona de Conservação Ambiental leste - ZCA LESTE se
caracteriza por áreas de afta restrição á ocupação, como as cabeceiras de rios, por recursos
naturais de interesse ambiental, diversos fragmentos de mata nativa e área de mananciais.
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Parágrafo único. Esta zona ocupa toda a porção leste do Município,
limitando-se a oeste pela ferrovia, a norte pela Estrada Vinhedo-Itatiba e com O Município de

Valinhas. ao sul com o Municlpio de Louveira, e a leste com o Município de Itatiba, sendo
que as principais bacias hidrográficas são as Paciência/Cristo e Ribeirão Bom Jardim,
localizando-se integralmente no perímetro rural.
Art. 47. A ZCA Leste tem por objetivos:
I - promover a manutenção da qualidade ambiental existente;

ti - conservar os recursos naturais;
111 - inibir o espraiamento da ocupação urbana;
IV - proibir novos parcelamentos do 5010 para fins urbanos.

Subseção 11
Da Zona de Ocupação Dirigida "i"

ocupação

de

Art. 48. A Zona de Ocupaçao Dirigida 1 - ZOD 1 se caracteriza por uma
baixa densidade. apresentando áreas com vegetação significativa,

compreendendo áreas de chácaras, sitios e glebas passiveis de parcelamento, sendo que

nesta área localizam-se as represas do sistema de abastecimento de ág~a do Município,
encontrando-se localizada a leste da ferrovia, dividindo-se entre a bacia hidrográfica
Paciência/Cristo e Cachoeira/Pinheirinho, e seu perímetro é definido pela configuração
geormorfo16gica, de colinas pequenas e marrotes.

Art. 49. O objetivo da ZOD 1 é de preservação ambiental, permitindo a
ocupação rarefeita de baixa densidade, com atividades econômicas compativeis com a infraestrutura existente.

Subseção 11I
Da Zona Exclusivamente Residencial "1"
Art. 50. A Zona Exclusivamente Residencial "1" - ZER ~1 é caracterizada
pela existência dos loteamentos estritamente residenciais: Chácaras do lago, Residencial
Vale da Santa Fé, Jd. Floresta, Châcaras Recanto das Canjaranas, Rua dos Italianos e Rua
Amerope Benetti, que apresentam padrão de ocupação com grandes lotes, acima de 800m 2
(oitocentos metros quadrados).
Art. 51. A ZER -1 tem como objetivo:
I - promover a manutenção da qualidade ambiental existente;
11 - conservar os recursos naturais;
111 - permitir ocupações de baixíssima densidade e compatíveis com
vocação de conservação ambiental da área.
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Seção 111
Do Zoneamento na Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste

Art. 52. A Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste se divide em duas

zonas:
I - Zona de Conservação Ambiental Sudoeste;
11 - Zona de Ocupação Dirigida

~2"

- ZOD - 2.

Subseção I
Da Zona de Conservação Ambiental Sudoeste

Art. 53. A Zona de Conservação Ambiental Sudoeste - ZAC Sudoeste
caracteriza-se por áreas com alta restrição à ocupação, como as cabeceiras dos córregos,

por recursos naturais de interesse ambiental e área de manancial, e localiza-se na
extremidade sul da cidade, no bairro do Moinho, e seus limites coincidem com os limites da
bacia lico/Moinho, estando sua area integralmente compreendida no perímetro rural.

Art. 54. A ZCA Sudoeste tem por objetivo;
I - promover a manutenção da qualidade ambiental existente;

11 - conservar os recursos naturais;
III - proibir novos parcelamentos do solo para fins urbanos e o
espraiamento da ocupação urbana.
Subseção 11
Da Zona de Ocupação Dirigida "2"

Art. 55. A Zona de Ocupação Dirigida "2" - ZOD - 2 possui vocação para a
implantação de grandes equipamentos ligados ao turismo e ao lazer, localiza-se na
extremidade sul do município, limitando-se a norte pela Estrada Pau-a-Pique.
Art. 56. A ZOD - 2 têm por objetivo:

i - promover a manutenção da qualidade ambiental existente;
11 - conservar os recursos naturais;
111 - permitir ocupações de baixíssima densidade e compatíveis com a
vocação de conservação ambiental da área.
Art. 57. Qualquer implantação de empreendimento imobiliário nessa região
deverá possuir Plano Urbanístico previamente apreciado pelo Conselho Municipal de Política
Urbana - CMPU.
Seção IV
Do Zoneamento na Macrozona de Proteção Ambiental Noroeste

Art. 58. A Macrozona de Proteção Ambiental Noroeste é composta pela Zona de Conservação Ambiental Noroeste.
I

*

f

Prefeitura Municipal de Vinhedo
- - - - ESTADO DE SÃO P A U L O - - - GABINETE DO PREFEITO

lei Complementar nO 66/2007 - folha 22

Art. 59. A Zona de Conservação Ambiental Noroeste - ZCA Noroeste é
área de manancial e fragmentos, apresentando alta restrição à ocupação, decorrentes da
existência de cabeceiras dos córregos e recursos naturais de interesse ambiental, se localiza
principalmente na bacia hidrográfica Fazenda Santa Cândida e uma pequena parcela se
localiza na bacia São Bento/Capela, limitando-se a sul pela Rua José Resende de Meireles.
estando sua área integralmente compreendida no perímetro rural.
Art. 60. A ZCA Noroeste tem por objetivos:
I - promover a manutenção da qualidade ambiental existente;

11 - conservar os recursos naturais;
111 - proibir novos parcelamentos do solo e o espraiamento da ocupação
urbana;
IV - conservar o patrimônio natural, cultural e arquitetõnico da Fazenda
Santa Cândida e região, visando à melhoria da qualidade de vida da população e a proteção
dos ecossistemas;
V - proteger mananCiaIS hídricos utilizados ou com a possibilidade de
utilização para abastecimento público, notadamente as bacias de contribuição dos Córregos
da Fazendinha e Córrego da Santa Clara;
VI - controlar as pressões urbanizadoras, compatibilizando as atividades
econômicas e sociais existentes com a conservação dos recursos naturais, com base no
desenvolvimento sustentável;
VII - promover a produção agropecuária com o uso racional dos recursos
naturais e conservação da biodiversidade.

Seção V
00 Zoneamento na Macrozona de Requalificação Urbano-Ambiental
Art. 61. A Macrozona de Requalificação Urbano-Ambiental se divide em
três zonas:

1- Zona de Interesse Turistico - ZIT;
JJ - Zona Exclusivamente Residencial "1" - ZER -1;
111- Zona Exclusivamente Residencial "2" - ZER - 2.
Subseção I
Da Zona de Interesse Turistico
Art. 62.
A Zona de Interesse Turístico - ZIT é uma região
predominantemente rural. com a existência de diversas propriedades agrícolas produtivas de
pequeno porte, compreende os bairros Paiol Velho. Buracão e parte do Pinheirinho, e
delimita-se ao norte no cruzamento da Av. João Paffaro com a Estrada de Louveira, a oeste
pela Estrada da Boiada, a sul pelo limite do Município com louveira e a leste pela ferrovia. e
em outra porção pela Estrada da Boiada, Avenida Aparecida Telau Serafim, Rua Dos
Servidores Municipais e divisa dos loteamentos São Joaquim e Condado Alpes de Vinhedo,
dividindo-se entre as bacias hidrográficas CachoeiralPinhelrinho e;~
~
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Art. 63. A ZIT tem como objetivos:
I - promover a manutenção da qualidade ambiental existente;

11 - conservar os recursos naturais;
111 - coibir novos parcelamentos do solo;

IV - incentivar a manutenção da atividade agrícola de pequeno porte,
associada a equipamentos de comércio e serviços ligados a atividade de turismo e lazer.

CAPiTULO 11I
DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES

Art. 64.

São diretrizes gerais da re-estruturação do sistema viário de

Vinhedo:

I - o estabelecimento da hierarquização das vias e orientação do tráfego
com vista a separar os fluxos locais dos de passagem, buscando preservar o centro de
Vinhedo conforme definido nesta lei;

1I - a reorganização do trafego dos grandes eixos viários estruturais que
servem a região, especialmente as Rodovias Anhanguera e Bandeirantes.
Art. 65. O equacionamento dos principais problemas viários e de tráfego do
município será realizado, considerando as diretrizes do artigo anterior, através de:
I - estabelecimento de planejamento viário, incluindo;

a) definição de diretrizes e porte da via;
b) definição de regras para estacionamentos, calçadas e sInalização;
c) compatibilização dos meios de transporte motorizados com os demais,
especialmente com ciclistas e pedestres;
11 - melhorias no traçado geométrico das vias, por meio de:
a) adequação das suas características físicas, incluindo a implantação e
re-adequação dos passeios públicos;
b) duplicação;
11I - implantação de um sistema de ciclovias, incluindo:
a) definição dos traçados:
b) sinalização por meio de mobiliário especifico:
c) estabelecimento de áreas de estacionamento e bicicletários:

*
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Parágrafo unico. As melhorias referidas nos incisos I e 11, devem também
contemplar o planejamento das áreas de estacionamento, organização de calçadas,
sinalização vertical e horizontal, e compatibilização dos modos de transporte: veiculo
particular, ônibus, ciclistas e a circulação dos pedestres.
Art. 66. Nos lotes lindeiros às vias listadas abaixo, as exigências para
acesso de veículos e número de vagas de estacionamento deverão seguir a Lei de Pólos
Geradores de Tràfego, classificando~se para tanto em:
I) vias arteriais:
a) Rodovia Miguel Melhado Campos;
b) Avenida Aparecida Telau Serafim;

c) Rua João Edueta;
d) Rua João Degelo:
e) Rua Juliana Von Zuben Degelo;

f)

Rodovia Anhangüera:

g) Estrada da Capela:
h) Estrada da Boiada;
i)

Avenida Benedito Storani;

j)

Avenida Independência;

k)

Rua Monteiro de Barros;

I}

Avenida Nossa Senhora das Graças:

m) Rua Riachuelo:

n) Rua João Pinheiro;
o) Avenida Antônio Conselheiro;
p) Rua Ana Lombardi Gasparini;
q) Rua Três Marias:

r)

Rua do Observatório;

s) Estrada Municipal Fazenda Santana;
t}

Avenida dos Imigrantes;

11 - vias coletoras:
a) Rua Afonso Garbuio;

*

Prefeitura Municipal de Vinhedo
- - - - ESTADO DE SÃO PAULO---GABINETE DO PREFEITO

Lei Complementar nO 6612007 - folha 25

b) Rua Peroba;
c) Avenida Cachalote;

d) Avenida Dourado:
e)

Rua Pintado;

f)

Avenida da Saudade:

g) Avenida Brasil;
h) Rua Manoel Matheus;

i)

Rua das Andorinhas;

j) Rua Aníbal Lelis de Miranda;
k) Avenida João Pescarini;
I) Avenida João Batista Oliveira Bicudo;

m) Avenida Rosa Zanetti Ferragut;
n) Rua Primavera;
o) Rua Antônio Ferragut;
p) Rua Estrela da Manhã;
q) Rua Rancho Fundo:
r) Rua Maria Helena Junqueira;
s) Rua Lucia Cosmo Vargas.
Art. 67. De modo a assegurar a re-estruturação do sistema viário e de
transportes em conformidade com as diretrizes gerais estabelecidas no art. 65 deverão ser
realizadas.
I - readequação nas seguintes Vias Arteriais:
a) Estrada Vinhedo-Itatiba com a melhoria de acostamento e inclusão de
faixa não edificante de 15,00 metros do eixo da estrada;
b) Estrada Municipal Marginal do Córrego do Moinho (Rodovia Melhado
Campos até o Parque temático);
c) Rua José Rezende de

Meirelles~

d) Estrada da Boiada com inclusão de faixa Mo edificante;

*
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f) ligação entre a Av. João Paffaro e a Estrada Vinhedo - Louveira;

g) asfaltamento e alargamento da Rua do Bosque;
11- implantação das seguintes Vias Arteriais:
a) continuação da Av. Independência, que com uma pista dupla substitui
primeiro trecho da Av. João Paffaro e se liga com a Av. das Palmeiras e
a Estrada Vinhedo - Louveira, e ligação Vinhedo - Valinhos;
b) continuação da Av. Antônio Conselheiro, margeando o trilho do trem até
o Jardim São Thomé;
c) continuação da Rua Ana Lombardi Gasparini até a Av. Otavio Tasca;
d) continuação da Rua Ana Lombardi Gasparini, margeando o córrego,até
a Av. Otávio Tasca;
e) ligação entre a Rua do Bosque e a Rua Três Marias, margeando o
Loteamento Recanto dos Paturis;
111- readequação dàs seguintes Vias Coletoras:
a) Av. Fernando Piccinj;
b) Rua Itoror6;
c) Rua Moacir Delaqua;
d) Rua Antônio Ferragut Neto;
e) Estrada do Pinheirinho no Bairro Pinheirinho;
f) Rua que margeia a ferrovia e liga o fim da Rua Manaus;
g) Estrada Municipal de acesso ao Parque Serra Azul - da
Industrias até a divisa com o Município de Louveira;

Av. das

h) Avenida Parsch a Ângelo Bevilaqua - da Avenida das Industrias até a
divisa com o Município de Louveira;
i) Rua Vita Simeca Urso para melhorar o acesso aos Loteamentos Vale da
Santa Fé e Chácaras do Lago;
j) Rua Lucia Cosmo Vargas;

IV - implantação das seguintes Vias Coletoras:
a) duplicação e continuação da Rua da Peroba e da Av. Vista Alegre até
Est. da Boiada;

aI"

b) continuação da Rua AntônIo Ferragut Neto até a Est da Balada;
c) continuação da Av. Primavera alé a Rua An

*
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d) continuação da Rua Estrela da Manhã até a Est. Pinheirinho;

e} abrir pequeno trecho de duplicação no começo da Av. João Pescarini;

f) continuar a Av. João Batista de Oliveira Bicudo, transpondo a ferrovia,

passando por trás dos loteamentos Jd. Europa e Jd. Paulista
chegar na Rodovia Edenor João Tasca;

11 até

g) criação de uma via que liga diretamente a Rua Rancho Fundo com a
Rua São João;

h) via de Ligação da Rodovia Miguel Melhado Campos até a estrada
Municipal de acesso ao Parque Serra Azul;

v-

reforma da Via Local - Av. Frank Swalles;

VI - implantação das seguintes Vias Locais:

a) criar ligação entre o Bairro Capela e o Lot. Vale Verde;
b) criar via de ligação entre as ruas Parsch e Joana F. Storani no Distrito
Industrial;
c) criar ligação entre as ruas Marselha e Julio Palaro;
d) continuação da Rua João Ferragut até a Rua Antônio Ferragut;
e) continuação da Rua Arcanjo de Oliveira até a Av. Primavera.

Parágrafo único. Plano Viário deverá ser aprofundar a discussão sobre a
reserva de áreas não edjfjcante entre as Ruas Arnaldo Roque Brisque e Carolina Von Zuben
e entre a Via Anhanguera e a estrada da Boiada, margeando o bairro da Capela, Altos do
Morumbi e Vista Alegre ~ 2, ligando com a Av. Benedito Storani.
Art. 68. A hierarquização do sistema viário proposta por este Plano Diretor
está destacada no mapa constante do Anexo /li desta Lei.
CAPíTULO IV
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 69. Os parâmetros de uso e ocupação do solo do território do
Município de Vinhedo serão diferenciados por Macrozonas.

Seção I
Do Uso do Solo na Macrozona de Consolidação Urbana
Art. 70. Na Macrozona de Consolidação Urbana os usos do
solo
classificam-se em:
I - Residencial- destinado à moradia unifamiliar e multifamiliar;

*
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11 - Não residencial - relacionado às atividades industrial, comercial, de
prestação de serviços e institucional;

UI - Misto: destinado ao uso residencial e não residencial na mesma
edificação.
Art. 71. Todos os usos poderão instalar-se na Macrozona Urbana, desde
que sejam analisados e localizados em função de sua potencialidade como:
I ~ geradores de incomodidade;
11 - geradores de impacto à vizinhança.

Subseção I
Dos Usos Geradores de Incomodidade
Art. 72. Para fins de determinação do grau de incomodidade, deverão ser
analisados os fatores de periculosidade, poluição sonora, poluição hídrica, geração de
resíduos, vibração, geração de tráfego, impacto urbanístico e processos industriais.

Art. 73. O uso do 5010 se hierarquizara nos seguintes níveis de
incomodidade:
I - Usos Não Incômodos - abrangendo o uso residencial e as categorias
não residenciais com ele compatíveis;

11 - Usos Incômodos Nível I - categorias de uso não-residencial compatíveis
com O uso residencial;
111 - Usos Incômodos Nível 11 - uso não residencial, cujo grau de
incomodidade o faz toleravel, se submetido a medidas mitigadoras;

IV - Usos Incômodos Nível 111 - uso não residencial, incluindo a atividade
industrial:

v - Usos Incômodos Nível IV - uso não residencial, de característica
predominantemente industrial, cujas atividades apresentam níveis de incomodidade e
nocividade incompatíveis com o uso residencial, restritas à Zona de Desenvolvimento
Industrial.
Art. 74. Os níveis de incomodidade serão medidos através de parâmetros
estabelecidos por Normas Técnicas Oficiais (NBRs) e Legislação Estadual.
••.1)

Parágrafo único. A localização e os parâmetros de aferição dos níveis de
incomodidade estão estabelecidos no quadro constante do Anexo IV desta Lei:

Art. 75. A analise técnica do nível de incomodidade não dispensa o
Relatório Final e

o licenciamento ambiental, nos casos que a Lei os exigir.
Subseçloll
Dos Usos Geradores de Impacto de Vizinhança

*
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Art. 76. Os usos geradores de Impacto de Vizinhança são todos que
possam causar alteração significativa no ambiente natural ou construído, sobrecarre;gand~t_
na capacidade de atendimento da infra-estrutura básica.
~
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Art. 77. São consideradas geradoras de impacto de vizinhança as
seguintes edificações:
I - não residenciais com área construída igualou superior a 2.000 m 2 (dois
mil metros quadrados) elou com mais de 200 (duzentas) vagas de garagem;
11- templos religiosos;

111 - postos de serviços com venda de combustíveis;

IV - cemitérios;

v - hotéis;
VI - supermercados e hipermercados;
VII - shopping-centers;
VI1l - terminais de passageiros;
IX - garagens de veículos de carga;

x - garagens de veículos de transportes de passageiros;
XI - estações de tratamento de água, esgoto, resíduos e similares;

XII - presídios;

XIII- universidades e faculdades;
XIV - casas de "show

xv -

M
;

centros culturais.

§ 1° Excetua-se para efeito inciso I, deste artigo, as edificações erigidas
nas Zonas de Desenvolvimento Industrial.

§ 20 Aplica-se os efeitos do caput deste artigo, no caso de elevado
adensamento habitacional e usos não residenciais que demandem infra-estrutura,
equipamentos e serviços públicos existentes.

§ 3° Para efeitos desta Lei, as categorias dispostas no caput deste artigo
serão consideradas nível 3 (três) de incomodidade.
Art. 78. Os empreendimentos de Impacto de Vizinhança serão submetidos

à análise especial do Órgão Licenciador e só serão aprovados mediante parecer favorável
da Câmara Técnica e do Conselho de Politica Urbana - CMPU através dos Relatórios Finais.
Subseção 111
Dos Parâmetros de Ocupaçio do Solo

*

Art. 79. São parâmetros urbanlsticos reguladores da ocupação do ~olo:
tamanho minimo e máximo dos lotes, quota de terreno por unidade, coeficiente de
aproveitamento; gabarito; taxa de ocupação; taxa de permeabilidadejsolo e::;;.
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Art. 80. Para efeitos desta lei, será considerado empreendimento
multifamiliar horizontal, as unidades condominiais com até dois pavimentos e multifamiliar
vertical, aquelas com mais de dois pavimentos, até quatro pavimentos.
Parágrafo único. O multifamiliar vertical só poderá se instalar em terrenos
com área igualou superior a 1.000 m2 •
Art. 81. As testadas mínimas dos lotes são:

I - 10m (dez metros), para lotes de 250m 2 (duzentos e cinqüenta metros
quadrados), e menores que 500m2 (quinhentos metros quadrados);

11 - 15m (quinze metros), para lotes iguais ou maiores que 500m2
(quinhentos metros quadrados) e menores que 800m 2 (oitocentos metros quadrados);
111 - 20m (vinte metros) para lotes iguais ou maiores que 800m2 (oitocentos
metros quadrados).
Parágrafo único. Na Macrozona de Consolidação Urbana, os parâmetros
de uso e ocupação do solo são os estabelecidos nos quadros constantes no Anexo V d~sta
Lei.

Art 82. Na Zona Central, no interior do perímetro descrito no Anexo VI
desta Lei, as quadras onde já existirem mais de 50% (cinqüenta por cento) das construções
com os recuos em desacordo ao Quadro de Recuos descritos neste Anexo, a construção
nova poderá ser executada adotando os recuos utilizados pela maior parte das construções
existentes.
Parágrafo único. A dispensa de recuos estabelecida no caput, não
desobriga o responsável técnico pela obra, a obedecer ás normas de ventilação e iluminação
de cada edificação, em conformidade com O Código de Obras do Municipio e Código
Sanitário EstaduaL

Seção 11
Das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo nas Macrozonas de Proteção Ambiental

Art. 83. As Macrozonas de Proteção Ambiental devem obedecer as
seguintes diretrizes:
I - Dar atenção especial ao impacto do sistema produtivo sobre o meio
ambiente, protegendo a flora e a fauna existentes, proibindo a erradicação, mesmo que
parcial, nas áreas de proteção aos mananciais (rios, córregos, nascentes), reservas leg;:lis e
zonas especiais de interesse ambiental;
11 - Preservar e reflorestar com espécies nativas as Áreas de Proteção
Permanente e os topos dos morros (Programa especial de reflorestamento de mata ciliar):
111 - Respeitar 05 corredores ecológicos que margeiam os cursos d'água e
os remanescentes isolados de Mata Atlântica,

--I;

!

IV - Apresentar solução para captação e definição de instalação de
sistemas de tratamento de esgoto, de modo a impedir a infiltração e contaminação das,·
águas subterrãneas e superficiais;

.j
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v - Fortalecer na

região a vocação ambiental existente. para a manutenção
da qualidade de vida da população de Vinhedo.
Art. 84. Para o uso do solo agrícola nos perímetros rurais das Macrozonas
de Proteção Ambiental, observar-se-âo as seguintes diretrizes:

I - Estimular a agricultura orgânica, por ser uma prática de produção
agrícola que conserva o meio ambiente e promove o desenvolvimento sustentável;
II - Preservar a biodiversidade, os ciclos e as atividades biológicas do solo
e a sua fertilidade ao longo prazo;
111 - Utilizar adubos naturais e desestimular o uso de adubos químicos;
IV - Incentivar a rotação de culturas e a diversidade genética;

v - Inibir a

intervenção mecanizada;

VI - Difundir e incentivar a conservação do solo através de práticas
edáficas, vegetativas e mecânicas;
VII - Utilizar água para irrigação. processamento ou lavagem pós-colheita
que apresente resultados de análises quimicas, biológicas e de resíduos dentro dos padrões
exigidos pelos órgãos competentes;
VIII - Proibir queimadas sistemáticas
de multas e reparos ambientais;

e coibir as eventuais, pela aplicação

IX ~ Coibir O USO de herbicidas e fertilizantes quimicos, derivados de
petróleo, hormônios sintéticos, praguicidas, fungicidas e outros xenobióticos potenCialmente
tóxicos, poluentes e contaminantes;

x.

Estimular a horti-fruticultura, e a apicultura através de organização de
feiras permanentes da produção local;
XI - Estimular a produção artesanal de frutas em conserva, geléias, vinhos,
queijos, licores e outros itens importantes para o turismo rural;
XII ~ Avaliar e conscientizar os produtores rurais da área, no tocante ao
manejo das terras cultivadas, agros químicos e desmatamentos;

nascentes e

XIII - Incentivar a cultura orgãnica, além de preservação e manutenção das
canais de drenagem;

rfJ
í

XIV - Incenllvar o eco-turismo e turismo rural na região.
Subseção I

00 Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Proteção Ambiental Leste
Art. 85. Na Macrozona de Proteção Ambiental Leste os usos do solo
classificam-se em:
I - Residencial - destinado à moradia unifamiliar;

*
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11 ~ Não residencial - relacionado às atividades agricolas, turismo
sustentável e de negócios, manejo de espécies nativas, pesquisa ambiental, a serem
definidos em lista especifica.

Art. 86. Na Macrozona de Proteção Ambiental Leste observar-se-á as
seguintes disposições:
I - serão permitidas construções de pequenas pousadas, restaurantes e
chácaras para recreação desde que privilegiem o ambiente campestre e apresentem projetos
de reciclagem da água servida, alto índice de permeabilidade do solo maior ou igual a 80%
(oitenta por cento} e aproveitamento da água de chuva para as atividades possíveis;
11 - a obrigatoriedade de seguir modelos para o tratamento individual de
esgoto em solos ainda não servidos por tratamento -de esgoto e que se encontram dentro de
áreas de mananciais, incluindo sumidouros, filtros e outros elementos que venham a ser
desenvolvidos, a fim de minimizar o impacto negativo das mesmas no lençol freãtico.

Parágrafo único. Para efeitos do caput deste artigo, ficam proibidos na
Macrozona de Proteção Ambiental Leste:

I - as atividades de mineração e outras práticas extrativlstas, industriais e
de comércio;

11 - 05 aterros sanitários, depósitos e armazéns de resíduos sólidos,
liquidas ou gasosos que possam contaminar os mananciais ou lençol freático;

111 - os matadouros e criações cujos dejetos não possam ser manejados
adequadamente pelo volume gerado, causando poluição no 5010 e nos mananciais.
Art. 87. Os usos não residenciais na Macrozona de Proteção Ambiental
Leste será submetido à análise especial do Órgão Licenciador e aprovado mediante parecer
favorável da Câmara Técnica e do Conselho de Política Urbana através dos Relatórios
Finais.
Subseção 11
00 Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste

Art 88. Na Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste os usos do solo
classificam-se em:
I - Residencial - destinado à moradia unifamiliar;
11 - Não residencial - relacionado às atividades de turismo sustentável e
temático, manejo de espécies nativas e pesquisa ambiental.

PartJgrafo único. As regras de uso do solo nesta Macrozona seguem os
estabelecidos para a Macrozona de Proteção Ambiental Leste.

Art. 89. Os parâmetros de ocupação nesta Macrozona deverão ser
definidos no Plano de Manejo da atividade.
Art. 90. Os usos não residenciais na Macrozona de Proteção Ambiental
Sudoeste serão submetidos à análise especial do Órgão Ucenciador e aprovado mediante
parecer favorável da Cámara Técnica e do Conselho de Politica u:~aVéS dos

Relatórios Finais.

*

!

I.

*

Prefeitura Municipal de Vinhedo
- - - - ESTADO DE SÃO PAULO---GABINETE DO PREFEITO

Lei Complementar nO 66/2007 - folha 33

Subseção 11I

00 Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Proteção Ambiental Noroeste
Art. 91. Na Macrozona de Proteção Ambiental Noroeste os usos do solo
classificam-se em:

I - Residencial - destinado à moradia unifamiliar;

11 - Não residencial - relacionado às atividades agrícolas, turismo
sustentável e de negócios, manejo de espécies nativas, pesquisa ambiental, a serem
definidos em lista especifica.

Art. 92. Para o uso e a ocupação do solo na Macrozona de Proteção
Ambiental Noroeste observar-se·à as seguintes disposições:

I - serão permitidas construções de pequenas pousadas, restaurantes e
chácaras para recreação desde que privilegiem o ambiente campestre e apresentem projetos
de reciclagem da égua servida, alto índice de permeabilidade do solo maior ou igual a 80%
{oitenta por cento} e aproveitamento da égua de chuva para as atividades possíveis;

11 - a obrigatoriedade de seguir modelos para o tratamento individual de
esgoto em solos ainda não servidos por tratamento de esgoto e que se encontram dentro de
áreas de mananciais, incluindo sumidouros, filtros e outros elementos que venham a ser
desenvolvidos, a fim de minimizar o impacto negativo das mesmas no lençol freático.

Art. 93. Para efeitos do artigo anterior, ficam proibidos na Macrozona de
Proteção Ambiental Noroeste:
I - as atividades de mineração e outras práticas extrativistas, industriais e
de comércio;
11 - os aterros sanitários, depósitos e armazéns de resíduos sólidos,
líquidos ou gasosos que possam contaminar os mananciais ou lençol freético;

111 - os matadouros e criações cujos dejetos não possam ser manejados
adequadamente pelo volume gerado, causando poluição no solo e nos mananciais.

Art. 94. Os usos não residenciais na Macrozona de Proteção Ambiental
Noroeste serão submetidos à análise especial do Órgão Licenciador e aprovados mediante
parecer favorável da Câmara Técnica e do Conselho de Política Urbana - CMPU através dos
Relatórios Finais.
Seção 11I

Do Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Requalificaçáo Urbano - Ambientat
Art. 95. Na Macrozona de Requalificação Urbano - Ambiental os usos do
solo classificam-se em:
I - Residencial - destinado à moradia unifamiliar:
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11 - Não residencial - relacionado às atividades de turismo sustentável,
manejo de espécies agrícolas a serem definidos em lista especifica.
Art. 96. São parãmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo na
Macrozona de Requalificação Urbano-Ambiental:
I - tamanho mínimo e mâximo dos lotes;
11 - quota de terreno por unidade;

111 - coeficiente de aproveitamento;
IV - gabarito:

v - taxa de ocupação;

VI - taxa de permeabilidade do 5010;
VII - recuos.

Parágrafo único. Para efeitos do caput deste artigo, os parâmetros de
ocupação do solo estão determinados nos quadros constante do Anexo VII desta Lei.
Art. 97. Para a Macrozona de requalificação urbano-ambiental, dever-se-á
observar as seguintes diretrizes:

I - controle dos usos da água por poços tubulares profundos:

11 - recuperação e preservação das áreas de preservação permanente;
111 - instalação de programas de redução de perdas na rede de
saneamento, para

a água potável;

IV - instalação de sistemas de tratamento de esgoto, de modo a impedir
infiltração e contaminação das águas subterrâneas e superficiais;

a

v - avaliar

e conscientizar os produtores rurais da área no tocante ao
manejo das terras cultivadas, agro quimicos e desmatamentos;

VI - evitar ocupação em planícies aluvionares;
VII - instalação de cisternas em cada edificação para coleta de água de
chuva.

CAPíTULO V
DO PARCELAMENTO DO SOLO

Seção I
Oas Disposições Gerais
Art. 98. Para os efeítos desta Lei, consideram-se:

I - Gleba imóvel que ainda não loi objeto de
urbanos;

*
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11 - Lote: a unidade imobiliária destinada à edificação resultante de
processo de loteamento ou desmembramento;
111 • Loteamento: divisão da gleba em lotes destinados à edificação, com

abertura de novas vias públicas Ou logradouros públicos, ou com prolongamento,
modificação ou ampliação das vias públicas ou logradouros públicos existentes;
IV - Desmembramento: divisão de imóvel em lotes destinados à edificação,

que não implique na abertura de novas vias públicas ou logradouros públicos, ou no
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes;
v - Condomínio urbanístico: divisão do imóvel em unIdades autônomas

destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso coml,Jm dos
condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de
logradouros públicos internamente ao perímetro do condomínio;
VI - Plano Integrado de Parcelamento do solo (loteamento ou
desmembramento) ou Condomínio Urbanístico: modalidade em que a construção das
edificações nos lotes é realizada concomitantemente as obras de urbanização do
parcelamento ou condomínio;
VII - infra-estrutura básica: correspondente às redes físicas de
abastecimento de água potável, coleta e disposição de esgotos sanitários, distribuição de
energia elétrica e sistema de manejo de águas pluviais, eletrificação e iluminação pública,
pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, arborização e sinalização viária, conforme
estabelecido no Código Nacional de Trânsito;
VIII - Infra-estrutura complementar: rede de telefonia, fibra ótica e outras
redes de comunicação, rede de gás canalizado e outros elementos não contemplados na
infra-estrutura básica;
IX - Área institucional: área pública resultante dos processos de
parcelamento do solo destinada à implantação de equipamentos sociais comunitários;
X - Parcelamento de pequeno porte: o parcelamento de imóvel com área
total inferior a 10.000m2 (dez mil metros quadrados) ou desmembramento que não resulte
em mais de 3 (três) lotes;
XI - espaços livres de uso público; área resultante dos processos de
parcelamento do solo destinada ao sistema de lazer elou área verde elou área de
preservação permanente (APP) em conformidade com as disposições da Lei Federal nO
4.771, de 15/09/1965 - Código Florestal, ou qualquer outra que a substituir, ou a
complementar;

'to.!J

T

XII - Sistema de lazer: área destinada a parques, praças e quadras
esportivas;
XIII - Área de Preservação Permanente (APP), conforme estabelecido na
Subseção IV, Capitulo V, do Titulo 11I, desta Lei,

XIV - Area verde àrea com mata existente a ser preservada,

*
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XV - Desdobro: subdivisão de lote em dois lotes, com acesso para via
pública e que constituam novas unidades independentes de propriedade, devidamente
registradas;
XVI - Remembramento: soma das áreas de duas ou mais glebas ou lotes
para a formação de novas glebas ou lotes que constituam novas unidades independentes de
propriedade devidamente registradas;
XVII - Vila: parcelamento de pequeno porte que se caracteriza pela
edificação de unidades autônomas, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso
comum dos condôminos, com abertura de uma via interna de acesso às unidades de
domínio privado.
Subseção I
Oas Condicionantes
Art. 99. As modalidades do parcelamento do solo: loteamento,
desmembramento ou condomínio urbanístico poderão ser empreendidos através do Plano
Integrado.
Parágrafo único. Mais de uma modalidade de parcelamento ou de suas
variantes poderá ser utilizada, simultaneamente ou consecutivamente no mesmo imóvel ou
parte dele, atendidos os requisitos da Lei.

Art. 100. Não será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em
locais:
I - alagadiços e sujeitos à inundações, antes de tomadas as providências
para assegurar o escoamento das águas;
11 - que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem
que sejam previamente saneados;
1Il - sujeitos a deslizamentos de terra ou erosão, antes de tomadas as
providências necessárias para garantir a estabilidade geológica e geotécnica;

IV - onde a poluição ambiental comprovadamente impeça condições
sanitárias adequadas, sem que sejam previamente saneados;
V - que integrem Unidades de Conservação da Natureza de que trata a Lei
Federal

nO 9.985, de 18/07/2000, incompatíveis com esse tipo de empreendimento;

~

VI - onde for técnica ou economicamente inviável a implantação de infraestrutura básica, serviços públicos de transporte coletivo ou equipamentos comunitários;
VII - onde houver proibição para esse tipo de empreendimento em virtude
de leis de proteção do meio ambiente ou de patrimônio paisagístico, ecológico, turístico,
artístico, históríco, natural ou cultural.
Art. 101. As áreas com declividade superior a 30% (trinta por cento) até
50% (cinqüenta por cento) poderão ser parceladas, desde que:
I - executados através de Plano Integrado;

*
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11 • com adequação dos lotes à declividade, para minimizar o movimento de
terra e a complexidade de arrimos;

111 - com apresentação de solução técnica para a implantação de
edificações que garanta a segurança contra deslizamentos de terra e erosão.
Art. 102. Áreas que apresentem declividade acima de 50% (cinqüenta por
cento) não poderão ser parceladas, devendo se constituir como reserva do proprietário,
podendo ser computadas como de preservação permanente, em conformidade com os
requisitos urbanísticos e ambientais exigidos pela legislação pertinente.
Art. 103. Todas as modalidades de parcelamento do 5010 deverão atender
aos parâmetros urbanísticos definidos por lei.

Art. 104. Para o cumprimento da função social da propriedade, as glebas
em perímetro urbano só poderão receber empreendimentos após processo de parcelamento
do solo por uma das modalidades definidas em lei.
Art. 105. Nos parcelamentos de pequeno porte. os desmembramentos só
serão permitidos para a geração das 3 (três) primeiras matrículas, após, o parcelamento
deverá se enquadrar nas normas de loteamento, desmembramento e condominios, exigida a
doação do percentual de áreas públicas.

§

10

Serão dispensadas da exigência do capul deste artigo os
parcelamentos de pequeno porte em perimetro urbano, os quais poderão receber qualquer
tipo de empreendimento, respeitadas as exigências da lei quanto aos parâmetros de uso do
solo, impacto de vizinhança e o coeficiente de aproveitamento minimo estabelecido para a
Zona.

§ 2° Qualquer terreno, independente do tamanho. resultante de processo
de parcelamento do solo sob vigência da Lei Federal n° 6.766/79 fica também dispensado da
exigência do capul deste artigo.

Art. 106. Em qualquer das modalidades de parcelamento do solo, serão
destinados percentuais de áreas públicas em conformidade com a densidade de ocupação
prevista para as zonas urbanas, dos quais integrarão o sistema de vias abertas, a área
institucional pública e os espaços livres de uso público,
Art. 107. O desdobro e o remembramento de lotes que contenham
edificações s6 poderão ser autorizados desde que tais edificações tenham o habite~se
expedido pela Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. Na ZOO - 2 será permitido o desdobro de lotes de 250m~
(duzentos e cinqüenta metros quadrados) para 125m 2 (cento e vinte e cinco metros
quadrados) nos casos em que as edificações existentes em cada parcela de 125m2 (cento e
vinte e cinco metros quadrados) tenham o habite-se respectivo.
Art. 108. O remembramento de glebas para a execução de plane d e !
parcelamento do solo não desobrigará o propnetário a obedecer as disposições incidentes

~.
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Seção 11
Dos Loteamentos e Desmembramentos
Subseção I
Dos Parâmetros Urbanísticos
Art. 109. O percentual de áreas públicas será destinado nas seguintes
proporções:
I • Para todas as Zonas: 5% (cinco por cento) para área institucional e 10%
(dez por cento) para espaço livre de uso público considerando 2 m2/habitante para área
institucional e 4 m 2 /habitante para espaço livre de uso público;

11 • Para as Zonas Central, Zona de Expansão Urbana "1" e Zona de
Desenvolvimento Diversificado "3"
8% (oito por cento) para área institucional e 16%
(dezesseis por cento) para espaço livre de uso público considerando os mesmos parâmetros
do inciso anterior.

Parágrafo único. O percentual para o sistema de vias, nos planos de
loteamento elou condomínio urbanístico, será decorrente do projeto de parcelamento do
solo, respeitados 05 parâmetros geométricos definidos em lei e as diretrizes aprovadas pelo
órgão licenciador municipal.
Subseção 11
Características das Áreas Institucionais
Art. 110. As áreas institucionais deverão apresentar testada mínima de
10m (dez metros) e ter aéesso por via de circulação pública oficial.
Art. 111. Na ocasião da expedição de Diretrizes, o orgao licenciador
definirá a localização da área para a implantação do equipamento público comunitário.
Art.112. Nas áreas institucionais não poderão ser computadas no
percentual mínimo exigido áreas com declividade superior a 25% (vinte e cinco por cento).
Subseção 111
Características dos Espaços livres e de Uso Público
Art. 113. As áreas destinadas como sistemas de lazer deverão apresentar
testada rnfnima de 10m (dez metros) e ter acesso por via de circulação.
Art. 114. As faixas de proteção descritas no art. 118 poderão ser
computadas como área verde desde que tenham extensão mínima de 10m (dez metros) em
trecho lindeiro à via de circulação.
Art. 115. Por ocasião da expedição de Diretrizes, o órgão licenCiadO!
definirá a localização da área para a Implantação dos sistemas de lazer que deverão permitir
a implantação de pelo menos uma praça ou elou equipamento esportivo, recreativo, lazer,
educaCional ou cultural ao ar livre respeitado, no mínimo, os seguintes cntenos
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I ~ Na área possa ser inscrita uma circunferência com diâmetro de no
mlnimo 15m (quinze metros);
II - Relação entre profundidade e frente para a via de circulação oficial seja
igualou inferior a 3 (três).

Art. 116. Para o sistema de lazer não poderão ser computadas no
percentual mínimo exigido:
I - as faixas não edificáveis ao longo de dutos, rodovias, ferrovias e linhas
de transmissão;
11 - as áreas de taludes resultantes de cortes e aterros;
11I - as áreas com declividade superior a 30% (trinta por cento).

Subseção IV

Características das Áreas de Preservação Permanente
Art. 117. São consideradas Áreas de Preservação Permanente em
Vinhedo (APP's), além das demais disposições estabelecidas pela legislação ambiental, em
especial a Lei Federal nO 4.771/65 e alterações posteriores, as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:
I - 30m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10m (dez
metros) de largura;
11 - SOm (cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenham de 10 (dez)
a 50 (cinqüenta) metros de largura.
Art. 118. Para efeitos do artigo anterior também se consideram APP's, as
áreas:
I - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
\I - nas nascentes, ainda que intermitente e nos chamados ~olhos d'água~,
qualquer que seja sua situação topográfica num raio mínimo de SOm (cinqüenta metros);

11I - no topo de morros, montes, montanhas e serras;
IV - nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45°
(quarenta e cinco graus), equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
V - os demais casos previstos na Lei Federal nO 4.771 de 1965 (Código
Florestal).
Art. 119. Em áreas urbanas consolidadas, ao longo de cursos d'água de no
máximo 2m (dois metros) de largura já canalizados, a faixa de proteção poderá ser reduzida
a 15m (quinze metros).
Art. 120. No cômputo do percentual exigido para as áreas livres de u s o l
público, no máximo 30% (trinta por cento) do total poderá ser APP's ou Área Verde, devendo
o restante delas permanecer como áreas reservadas ao proprietário ou de fração ideal dos
condôminos, sendo o percentual restante 70% (setenta por cento) destinado a Sistema de
Lazer para implantação de praças, equipamentos esportivos, recreativos, de lazer,
educacionais ou culturais ao ar livre.
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Art. 121. As APP's são intocáveis, não utilizáveis pelo particular, a quem
cabe a responsabilidade de conservá-Ias.

Parágrafo único. Somente será permitido nessas áreas, os casos previstos
na Resolução do CONAMA nO 369 de 28 de março de 2006, ou qualquer outra que a
substituir, ou a complementar.

Seção 111
Oos Condomínios Urbanísticos
Art. 122. Os parâmetros urbanísticos e ambientais dos loteamentos e
desmembramentos, dispostos no quadro constante do Anexo V desta Lei, valerão, quando
couberem para os condomínios urbanisticos.
Art. 123. O plano de parcelamento deverá incluir as áreas de uso publico
de destinação obrigatória e os lotes resultantes (módulos condominiais), que serão fechados
para a implantação dos condomínios,
Art. 124. As áreas de uso público (institucional e sistema de lazer)
destinadas do plano de parcelamento do solo na modalidade de condominio urbanístico
deverão estar situadas fora do perimetro fechado com acesso público.
Art. 125. Os espaços livres de uso público, no condomínio urbanistico,
poderão ser computados da seguinte forma:
I - a totalidade do percentual de áreas públicas exigido na zona em que se
situa o empreendimento deverá ser localizada fora do perímetro fechado ou em outro local
externamente ao perimetro do empreendimento, com frente para via pública oficial,
respeitadas as exigências quanto aos percentuais mínimos estabelecidos por zona;
" - quanto aos espaços livres de dominio público, o empreendedor poderá
optar por fazer o depósito pecuniário ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano do
valor correspondente do imóvel que seria destinado no plano de parcelamento.
Art. 126. O sistema de vias internas de acesso aos lotes e as áreas de
lazer ou comunitárias internas estarão situadas no intenor do fechamento e computarão no
cálculo de fração ideal dos condôminos.
Art. 127. Os módulos condominiais poderão ter área superior a 10.000m2
(dez mil metros quadrados) ou ser contiguos formando perímetros de fechamento de área
superior, respeitando a extensão máxima de quadra de SOOm (quinhentos metros) lineares
entre uma esquina e outra e, desde que não interfiram na infra-estrutura básica da cidade,
com área fechada máxima de 5O.000m"" (cinqüenta mil metros quadrados).
Art.128. As vilas residenciais são condomínios (em forma de plano
integrado) de pequeno porte, caracterizadas peja abertura de uma via interna de acesso às
unidades residenciais, com área máxima de fechamento de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados)

}
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Art. 129. Os lotes lindeiros às vias coletoras definidas como tal no plano de
parcelamento dos condominios urbanisticos não poderão ser fechados, podendo ser
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Art. 130. As áreas de APP·s. internas ao empreendimento, deverão ser
objeto de recuperação pelo empreendedor até a entrega do empreendimento, após a
responsabilidade será dos condôminos ou do proprietário.

Seção IV
Da Regularização dos Loteamentos Fechados
Art. 131. Com o objetivo de regularizar os loteamentos fechados poderá o
Poder Público Municipal, juntamente com o representante legal do loteamento e outros
eventuais responsáveis firmar Termo de Ajuste de Conduta (TAC) em autos de inquérito civil
instaurado pelo órgão do Ministério Público que detém atribuições para tanto.

Parágrafo único. O Ministério Público promoverá as ações civis públicas em
face dos loteadores, dos agentes públicos responsáveis e do representante do loteamento, a
fim de apurar responsabilidades.

Art. 132. Nos casOS em que a discussão versar sobre áreas públicas que
estejam intra-muros, nos loteamentos fechados existentes na data da publicação desta Lei,
poderá a Municipalidade valer-se do instrumento da compensação, que se dará por uma das
seguintes formas:
1 - Mudança do projeto urbanístico ou alteração das divisas de fechamento,
de modo que a área institucional e/ou a área destinada a sistema de lazerlverde,
equivalentes a 15% (quinze por cento) da área do loteamento, passem a se localizar fora dos
seus limites, fazendo frente para o sistema viario oficial;

11 - Doação pelo loteamento e outros eventuais responsáveis, ao Município,
de outra área de tamanho equivalente, até o máximo de 15% (quinze por cento) da área do
loteamento, sendo 5% (cinco por cento) relativos à área institucional e 10% (dez por cento)
relacionados ao sistema de lazerlverde, fora dos limites, nas proximidades desse ou em
outro local indicado pelo Poder Público Municipal e referendado pelo Conselho Municipal de

Polilica Urbana - CMPU;
111 - Pagamento em pecúnia:
a) Sistema de Lazer/Áreas Verdes:
1. pagamento ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial da
importância apurada para as referidas áreas de sistema de lazer/áreas
verdes em avaliação, da qual participem, necessariamente, o Ministério
Público, o representante legal do loteamento, outros eventuais
responsáveis e o Poder Público Municipal;
2. no caso das áreas verdes coincidirem com as APP's, estas serão
avaliadas de acordo com suas características físicas e legais;

':P

3. realizada a compensação as áreas verdes/sistema de lazer serão
desafetadas passando a incorporar o loteamento como área
verde/sistema lazer com cláusula de inalienabilidade e de proibição d e !
construção habitacional, permitida edificaÇÕes pertinentes a sistema de
lazer com destinação específica de preservação ambiental e recreativa,

b) A:::~d,:~~~:~~:n::trjbUlaçãO dado a sua função social; /
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1 - Pagamento ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial do valor
de mercado da referida área institucional, que deverá sempre ser
apurado em avaliação da qual participem, necessariamente, o
Ministério Público, o Poder Público Municipal, o representante legal do
loteamento e outros eventuais responsáveis.
Art. 133. Fica autorizada a desafetação das áreas institucionais objeto de
compensação para fins de alienação pelo Poder Público Municipal, por processo licitatório,
devendo o recurso auferido ser utilizado na aquisição de outras áreas com a mesma
destinação ou construção de equipamentos públicos.

Parágrafo único. O uso e ocupação das áreas licitadas devem obedecer ao
estabelecido na Zona Residencial e normas internas do loteamento onde estejam
localizadas.

Art. 134. Fica assegurada ao Loteamento a preferência na aquisição da
área institucional.

Art. 135. Realizada a compensação das áreas institucionais, via doação ou
pagamento em pecúnia, serão elas desafetadas passando a incorporar o loteamento como
área particular de uso coletivo com cláusula de inalienabilidade e de proibição de construção
habitacional, ficando isentas de tributação dado sua função social.
Art. 136. Efetivada a compensação. o sistema viário. após regular Termo
de Concessão de Direito Real de Uso, terá acesso controlado, podendo o representante
legal ou outros responsáveis edificar portarias, ficando em contrapartida responsável pela
manutenção do sistema viário interno.
Art. 137. A manutenção da coleta de lixo. da rede elétrica de iluminação,
da rede de água e esgoto, permanecerão de responsabilidade do Poder Público; que cobrará
pelos respectivos serviços prestados pertinentes.
Art. 138. Os recursos em pecúnia provenientes da compensação serão
recolhidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial e deverão ser utilizados na
compra de áreas com a mesma destinação ou em construções de obras de interesse social
em áreas institucionais ou verdes/sistema de lazer já de propriedade da municipalidade.

§ 1° O Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU deverá aprovar a
localização das áreas a serem compradas e a execução das obras citadas no
artigo.

caput deste

§ 2° Para efeitos do parágrafo anterior, o Poder Público terá prazo máximo
de 60 (sessenta) meses para apresentar os projetos à sociedade. e 1 (um) ano para o
término das obras após decorrido o prazo de 60 meses.

.J)
,

601

§ 3° Será facultado o pagamento do valor a ser compensado em até
(sessenta) parcelas mensais. desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 30,00
(trinta reais) por lote.

*
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Art. 139. Serão consideradas, para fins de compensação das áreas
verdes/sistema de lazer, as obras internas de responsabilidade do Poder Público, bem como
as externas, de interesse publico, já executadas pelo loteamento.
~
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§ 1° Caberá ao Poder Público, juntamente com o Ministério Público, e os
representantes dos loteamentos, mediante consulta ao Conselho Municipal de Política
Urbana, definir se as obras externas consideradas para fins de compensação, são de
interesse público.
§ 2° O valor das obras a ser computado na compensação nunca poderá
ultrapassar o valor da área verde/sistema de lazer a ser compensada.
CAPíTULO VI
DA liCENÇA URBANíSTICA PARA O USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO.

Seção I
Da Licença Para o Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Consolidação Urbana
Art. 140. A construção de edificações, a instalação, o funcionamento e a
mudança de qualquer atividade poderá se dar na Macrozona de Consolidação Urbana após
a obtenção de prévio alvará autorizativo dado pela Prefeitura Municipal.
Art. 141. A Prefeitura Municipal fornecerá a Certidão de Uso e Ocupação
do Solo.

§ 1I) O interessado deverá informar a inscrição cadastral do imóvel onde
será implantado o empreendimento e o U50 pretendido, quando já definido.

§ 2° A Prefeitura Municipal informará ao interessado a Zona onde se insere
o empreendimento, as categorias de incomodidade, os parâmetros de ocupação e outras
infonnaçóes pertinentes quanto à caracterização física do terreno.
§ 3° O fornecimento de informações pertinentes à caracterização do terreno
de Que trata o parágrafo anterior deverá considerar, no que couber, as informações a serem
incluídas nas diretrizes para os Planos de Parcelamento do Solo, conforme o disposto no
artigo 148, da Seção 1/, das Diretrizes para os Planos de Parcelamento do Solo.
Art. 142. O enquadramento das atividades incômodas (níveis I a IV) será
realizado através de informações sobre o empreendimento que deverão ser fornecidas pelo
empreendedor através da Ficha de Informação, quando da solicitação de pelo menos 1 (um)
dos seguintes documentos:
I - licença de funcionamento para todo e qualquer uso, salvo o residencial;

11 - certificado de mudança de uso, salvo para o uso residencial.

§ 1° O interessado deverá informar o porte do empreendimento, número de
vagas de estacionamento, o uso e a atividade pretendidos e seus parâmetros de
incomodidade, conforme estabelecido no Quadro constante do Anexo IV desta Lei.
§ 2° Após realizado o enquadramento da atividade, a Prefeitura MunlcIPal1
expedirá a Licença de Uso do solo provlsóna, que terá validade de 180 (cento e oitenta) dias,
sendo que neste período, a PrefeItura MUniCIpal realizará vIstoria no empreendimento para

-~ "_00'
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§ 3° Verificada a compatibllidade, a Prefeitura expedirá a Licença de Uso
do Solo definitiva, que terá validade por 1 (um) ano e cuja renovação dependerá de novo
procedimento de vistoria para verificação do seu enquadramento.
§ 4° Se constatado que a atividade indicada gera incomodidade superior
aos parâmetros estabelecidos no Quadro constante do Anexo IV desta Lei, a Prefeitura
notificará o interessado, que estará sujeito a:
I - estabelecimento de medidas mitigadoras para que a atividade se torne
compativel com o nível de incomodidade estabelecido para o local onde se situa;
11 - multa;

111 - embargo da atividade.
Art. 143. Serão concedidos alvarás de construção para edificações cuja
atividade a ser instalada ainda não foi definida, devendo o interessado informar, no minimo,
o porte, o número de vagas de estacionamento, capacidade do estabelecimento e o uso
pretendido para a edificação.
Art. 144. Nos casos em que houver enquadramento nos padrões de
poluição hídrica e geração de resíduos, a Prefeitura somente expedirá a Licença de Uso e
Ocupação do Solo definitiva após apresentação de Licença de Funcionamento expedida pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental- CETE5B.
Art. 145. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará pelas informações
prestadas pelo interessado para a realização do enquadramento na ocasião da expedição da
Licença Provisória.
Art. 146. Nos casos omissos ou cujas informações prestadas não são
suficientes para a realização do enquadramento da atividade, poderá ser consultada a
Câmara Técnica que emitirá Parecer orientador para efetuar o enquadramento.

Seção 11
Oas Diretrizes para o Plano de Parcelamento do Solo
Art. 147. A Prefeitura Municipal fixará as diretrizes para a elaboração do
plano de parcelamento do solo, que serão solicitadas pelo interessado, sendo que as peças
gráficas. bem como a documentação necessária para a solicitação das diretrizes serão
definidas por ato do Poder Executivo no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados a
partir da data da vigência desta Lei.
Art. 148. Com base nas peças gráficas e na documentação apresentada
pelo interessado, a Prefeitura Municipal fornecerá a Certidão de Diretrizes, que conterá:

{J

I - A (s) zona (s) e os parâmetros de uso e ocupação do solo incidentes
sobre o imóvel a ser parcelado;
11 - Traçado e localização das vias de circulação do sistema viário prinCiPal.,

*

III - Localização com indicação dos seus critérios, dos espaços livres de
uso público e das áreas institucionais a serem destinados;

IV - Delimitação da reserva das faixas não edifiCáV;;

~
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v - Demarcação das áreas legalmente protegidas, incluindo as Áreas de
Preservação Permanente, dispostas nesta Lei;
VI - Demarcação das áreas com remanescentes vegetais;

VII - Orientações quanto à ligação das redes de infra-estrutura a serem
projetadas ao sistema adulor de abastecimento de água e coletor de esgotos.

§ 1° Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data
da vigência desta Lei, para que a Prefeitura Municipal contrate estudos para a elaboração de

uma Planta contendo a delimitação de todos os topos de morros, montes, montanhas e
serras existentes no Município; e de uma Planta que compreenda a caracterização, a
identificação e localização dos remanescentes florestais em todos os seus estágios.

§ 21;) Para os projetos protocolados na fase de elaboração da Planta que
trata o parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal indicara, na Certidão de Diretrizes, indícios
de existência dessas APP's, cabendo ao interessado, apresentar Laudo Técnico que conterá
a sua delimitação exata nos limites do imóvel a ser parcelado.
§ 3° Concluída a Planta referida no § 1.°, deste artigo, após sua regular
inclusão no Sistema de Informações Municipais, a Prefeitura passará a delimitar essas APP's
na emissão de Diretrizes, além das demais áreas legalmente protegidas.

§ 41;) Demarcadas as áreas com remanescentes vegetais pela Prefeitura
Municipal, caberá ao interessado/empreendedor apresentar Estudo especifico de
caracterização destes remanescentes, que conterá, no mínimo, a indicação do tipo de
vegetação existente e o seu estágio (nativa, inicial, médio e avançado de regeneração).
Art. 149. A Certidão de Diretrizes será expedida pela Prefeitura Municipal
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do último comunicado.
Art. 150. As Diretrizes fixadas terão validade pelo prazo de 2 (dois) anos
contados da data da expedição, podendo ser renovado por igual período, uma única vez a
pedido do interessado com antecedência de 3D (trinta) dias da data do primeiro vencimento.
Subseção I

Da Aprovaçio dos Planos de Parcelamento do Solo
Art. 151. Os planos de parcelamento do solo serão submetidos á
aprovação da Prefeitura Municipal, sendo que as peças gráficas, bem como a documentação
necessária para a sua aprovação dos planos de parcelamento do solo serão definidas por
ato do Poder Executivo no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados da data da
vigência desta Lei.

~

Art 152. Qualquer modificação na execução do empreendimento deverá
ser submetida à apreciação da Prefeitura Municipal e demais órgãos competentes, que
deliberará pela aprovação.

pe,!

Parágrafo único. Qualquer alteração em relação à delimitação dos espaços
livres de uso público e das áreas institucionais deverá ser submetida a nova aprovação
Prefeitura Municipal.

*

Art.153. A Prefeitura Municipal expedirá o alvará para execução das obra
após a aprovação do projeto, atendidas às disposições legais previstas nesta Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da data da última comunicação
./
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Art. 154. O alvará para a execução das obras de parcelamento do solo tera
validade de 2 (dois) anos, contados da data de sua expedição, podendo ser renovado por
igual período, uma única vez a pedido do interessado, com antecedência de 30 (trinta) dias
da data do primeiro vencimento.

§ 1D O plano de parcelamento do solo deverâ ser executado no prazo
constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação.

§ 2° A critério da Prefeitura Municipal, os parcelamentos podem ser
realizados em etapas, à vista do porte do empreendimento. do volume de obras exigido, de
situações técnicas desfavoráveis ou, ainda de situações econômicas justificadas.
Art. 155. Concluidas as obras, o' interessado deverá solicitar vistoria da
Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. Quando o parcelamento for realizado em etapas, as obras
e serviços de cada etapa devem ser objeto de vistoria e recebimento individualizado pela
Prefeitura Municipal, devendo estes prazos serem estabelecidos no Cronograma e
estipulados no Alvará para a execução das obras.
Art. 156. Realizada a vistoria, a Prefeitura Municipal expedira, no prazo de
30 (trinta) dias o Termo de Vistoria e Recebimento de Obras de parcelamento do solo,
cabendo ao interessado realizar a sua averbação no Serviço de Registro e Imóveis.

Parágrafo único. Para o recebimento das obras, a infra-estrutura básica
deverá estar totalmente instalada, incluindo a demarcação fisica das quadras, lotes ou
unidades autônomas do parcelamento, e as obras de terraplenagem e contenção
necessárias a esta demarcação.
Art. 157. A Prefeitura Municipal aceitará, para fins de registro do
empreendimento, Instrumento de Garantia da execução das obras.

§ 10 O Instrumento de garantia que trata o caput deste artigo poderá ser
representado por hipoteca de lotes ou unidades autônomas no próprio empreendimento ou
outra espécie prevista em lei.

§ 20 A Garantia hipotecaria de lotes ou de unidades autônomas no próprio
empreendimento deverá ser registrado na matrícula dos imóveis dados em garantia.

§ 30 A critério da Prefeitura Municipal, a garantia poderá ser reduzida na
proporção da execução das obras e serviços.
Art. 158. Desde o registro do seu contrato, os adquirentes de lotes ou
unidades autônomas podem apresentar projetos de construção à autoridade municipal
competente, ficando, todavia, condicionada à expedição do Alvará de Construção, ao Termo
de Vistoria e Recebimento de Obras do parcelamento respectivo.
TiTULO IV
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL NAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE
CAPiTULO I
~
DOS PRINiplOS E OBJETIVOS DAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE

IJ<
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Art.159. As Zonas Especial Interesse - ZEI's são pequenas porções do
território vinhedense com características prôprias ou destinação específica, submetida a
normas especiais de uso e ocupaçao do 5010, disciplinadas em lei municipal, situadas em
qualquer macrozona, sobrepondo-se ao zoneamento, classificadas em:
I - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS's);

/I - Zonas Especiais de Interesse Ambientai (ZEIA's);
111 - Zonas Especiais de Interesse Agrícola (ZEIAg's);
IV - Zonas Especiais de Interesse Cultural (ZEIC's).

§ 1° Ficam enquadrados como Zonas Especiais de Interesse - ZEI's os
perfmetros destacados nos mapas constantes dos Anexos IX, XI, XII e XIV, integrantes desta
Lei.

§ 2° A criação de novos perímetros das ZEIC's e a alteração dos
perímetros das existentes, bem como aquelas a serem criadas pelos Planos Regionais
deverão ser aprovadas por Lei.
CAPiTULO 11
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL

Art. 160. As Zonas Especiais de Interesse Social - lEIS's sâo porções do
território destinadas a garantir o acesso à moradia digna à população com renda até 12
(doze) salários mínimos, voltada a aÇÕes de regularização de assentamentos precários
existentes e à produçâo de novas unidades de Habitação de Interesse Social • HIS e
Habitação de Mercado Popular - HMP.

§ 1° É considerada unidade de Habitação de Interesse Social - HIS,
aquela:
I - destinada à população com renda de até 6 (seis) salários mínimos;
11 - área útil máxima igual a 50m2 (cinqüenta metros quadrados);
1II - apenas um sanitário, podendo ser previstas peças sanitárias em
espaços separados;

IV - pé-direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

v - no máximo 1 (uma) vaga de estacionamento por unidade;
VI - produzida somente através de Condominio (horizontal/vertical), ou
Plano Integrado (parcelamento do solo e edificação);
VII - em usos nâo reSidenciais, só poderão ser instaladas em no máximo
15% (quinze por cento) das unidades produZIdas

§ 2° É conSiderada unidade de HabItação de MJercado Pilar

*

aquela:

I

-~HMP,
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1- destinada à população de até 12 (doze) salários mínimos;
11 - área útil máxima igual a 70m 2 (setenta metros quadrados);
11I - no máximo 2 (dois) sanitários;

IV - no máximo 1 (uma) vaga de estacionamento;
v - pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);

VI - produzida através de Condomínio (horizontal/vertical) ou Plano
Integrado (Parcelamento do solo e edificação);
VII - em usos não residenciais, 56 poderão ser instaladas em no máximo
15% (quinze por cento) das unidades produzidas para HMP;
VIII - nas edificações sem elevador, o desnível máxímo entre a vaga e a
unidade habitacional vinculada será de 14m (quatorze metros).
Art. 161. As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS's subdividem-se
em 3 (três) categorias:
I • Zonas Especiais de Interesse Social 1 - ZEIS's 1;
11

~

Zonas Especiais de Interesse Social 2 - ZEIS's 2;

11I - Zonas Especiais de Interesse Social 3 - ZEIS's 3.
Seção I
Das Zonas Especiais de Interesse Social "i"
Art. 162. As ZEI's - 1 são as áreas ocupadas por população de baixa
renda, de forma precária - favelas e loteamentos irregulares, na Macrozona de Consolidação
Urbana, tendo por objetivo:
I - urbanização, recuperação urbanística e ambiental
11 - regularização fundiária;
11I - Implantação de equipamentos públicos e de comércio e serviços de
caráter local.

d

Seção /I
Das Zonas Especiais de Interesse Social "2"
Art. 163. As Zonas Especiais de Interesse Social "2" - ZEIS's 2, são
terrenos não edificados, subtilizados, ou não utilizados necessários à implantação de
programas habitacionais de Interesse social (Habitação de Interesse Social - HIS), dada a
eXIstência de déficit habitacional, podendo se localizar em toda a Macrozona
Consolidação Urbana, objetivando:

dI

I - a implantação de empreendimentos habitacionais destinados
população com renda até 6 (seis) salários minimos;

*
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11 - a implantação de equipamentos públicos e comércio e serviços de
caráter local, devendo ser garantidas 80% (oitenta por cento) das unidades habitacionais
para famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, e 20% (vinte por cento)
para famílias com renda entre 3 (três) e 6 (seis) salários mínimos.

Seção 11I

Das Zonas Especiais de Interesse Social "3"
Art. 164. As Zonas Especiais de Interesse Social "3" - lEIS's 3,
por terrenos não edificados, subtilizados, ou não utilizados necessários à
implantação de programas habitacionais de interesse social - (habitação de mercado
popular - HMP), dada a existência de déficit habitacional, podendo se localizar em toda a
Macrozona de Consolidação Urbana, e objetivam:

caracterizam~se

I - a implantação de empreendimentos habitacionais destinados à
população com renda até 12 (doze) salários mínimos,

ti - a implantação de equipamentos públicos e comércio e serviços de
caráter local, devendo ser garantidas 80% (oitenta por cento) das unidades habitacionais
para familias com renda mensal entre 6 (seis) e 9 (nove) salários mínimos, e 20% (vinte por
cento) para famílias com renda maior que 9 (nove) salários mínimos.
Seção IV

Dos Parâmetros das Zonas Especiais de Interesse Social
Art. 165. As ZEIS's 1, 2, e 3, descritas neste capitulo, têm seus
parâmetros definidos no Quadro de Parâmetros das lEIS's, constante do Anexo X, que faz
parte integrante desta Lei.
Parágrafo único. Para efeitos do caput, deste artigo, a quantificação da
demanda e a escolha de terrenos para habítação de interesse social nas ZEIS's 2 e 3, se
baseou segundo dados do (Censo IBGE 2000), restando aferido cota de terreno de 60m2
(sessenta metros quadrados) à 160m2 (cento e sessenta metros quadrados), variando de
acordo com a tipologia.

Art. 166. Para implantação e regularização de ZEI8's - 1 é necessária a
elaboração de Plano de Urbanização, o qual consistirá na realização das seguintes etapas:
I - Elaboração do Diagnóstico, contendo no minimo:
a) delimitação da área abrangida pelo Plano de Urbanização, considerando
a base fundiária do assentamento irregular;

I

b) situação físico-ambiental, contendo o levantamento planialtimétrico
cadastral, com curvas de nível de metro em metro, com localização de
cursos d'água, vegetação existente e outros elementos naturais
identificando possiveis áreas de risco;

{.-f;

c) banco de dados informando a caracterização sócio-econõmica d
população;

*
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d) situação urbanística, contendo a indicação das vias de acesso,
verificação do sistema de circulação de veículos e pedestres, da infraestrutura de drenagem, abastecimento de água, esgotos e iluminação,
bem como a caracterização do uso do 5010 e dos equipamentos
públicos sociais existentes no entorno, e, o levantamento cadastral de
todas as construções existentes;
11 - Elaboração das diretrizes contendo no mínimo:

a) o traçado do sistema geométrico de vias, compreendendo 85 vias
existentes e projetadas com largura igualou superior a 4,OOm (quatro
metros) e declividade mãxima de 24% (vinte e quatro por cento);
b) a identificação dos setores abrangidos pelo Plano de Urbanização
destinados a:
1. recuperação ambiental;
2. reabilitação da edificação, na ocorrência de insalubridade;
3. reordenação evitando o adensamento excessivo;
4. correção dos riscos de insalubridades e construtivos;
5. remoção das construções, considerando o grau de risco existente;
c) o traçado preliminar das redes de infra-estrutura existentes e
projetadas, compreendendo redes de drenagem, água, esgotos e
eletricidade;
d) a identificação dos terrenos públicos ou privados que serão destinados
a áreas de lazer e equipamentos públicos, considerando o percentual
minimo de 10% (dez por cento) da área delímitada, conforme allnea a
do inciso I, deste artigo;
e) identificação das áreas destinadas à implantação de novas HIS/HMP
destinadas à população a ser removida, conforme alínea b, deste
inciso;

f)

definição das etapas de execução referentes às intervenções previstas
nas allneas anteriores deste inciso, identificando as etapas prioritárias
de execução.

Art. 167. Cumpridas as etapas do artigo anterior será elaborado o Plano de
Urbanização, que compreenderá:

I

I - projeto de parcelamento do solo para fins de urbanização específica,
abrangendo a consolidação das diretrizes da etapa anterior, contendo o sistema de vias,
áreas públicas, delimitação de lotes e edificações;

11 ~ projetos correspondentes às etapas de execução do Plano de
Urbanização, em conformidade com a alinea do inciso 11, deste artigo anterior, contendo

~
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111 - estabelecimento dos parâmetros urbanisticos,

compreendendo

tamanho mínimo, médio e máximo do lote para fins de remembramento e desdobro);
IV - quota de terreno por unidade no caso de lotes multifamiliares;
V - coeficiente de aproveitamento básico - C.A.;
VI - taxa de ocupação;
VII - taxa de permeabilidade;
VIII - número máximo de pavimentos.

§ 1° Não havendo possibilidade de destinar 10% (dez por cento) da área
total abrangida pelo Plano de Urbanização para áreas públicas, conforme alínea d, do inciso
11, deste artigo anterior, o Plano poderá estabelecer forma de compensação através de
indicação de nova área ou pagamento pecuniário a ser destinado ao Fundo Municipal de
Urbanização.

§ 2° O Poder Público Municipal terá a preferência na aquisIção de terrenos
e/ou unidades gravadas como ZEIS's, objetivando impedir a mercantilização das unidades
produzidas nos projetos voltados à habitação popular.

§ 3° Caberâ ao Poder Público Municipal, cadastrar as famílias em situação
de déficit habitacional no território vinhedense, visando encaminhar a demanda aos novos
empreendimentos de interesse social.
§ 4° Aplicam-se nas ZEI8's, de acordo com o interesse público, os
instrumentos previstos nesta Lei Complementar e na Lei Federal nO 10.257, de 10 de julho de
2001 - Estatuto da Cidade.
CAPiTULO 11I
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE AMBIENTAL
Art. 168. As Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA's são porções
do território, públicas ou privadas, destinadas à proteção e recuperação da paisagem e do

meio ambiente, assim como garantidoras da produção de água no Município em quantidade
e qualidade, onde qualquer intervenção será objeto de análise especial.
Art. 169, As Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA's, SUbdiVidem-, fJ
se em 3 (três) categorias:

a::

I - Zonas Especiais de Interesse Ambiental uA" - ZEIA's - A;

I

11 - Zonas EspeCiaiS de Interesse Ambiental uB" - ZEIA's - B,

I!I - Zonas EspeCiaiS de Interesse Ambientai KC" - ZEIA's - C

§ 1° Para efeitos deste artigo. as ZEIA's "A, 8 e
mapa constante do Anexo XI, que faz parte integrante desta lei.
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§ 20 Os parâmetros aplicáveis a estas Zonas Especiais de Interesse
Ambiental - ZEIA's encontram-se definidos no Quadro de Parâmetros de parcelamento, uso
e ocupação do solo nas Zonas Especiais constante do Anexo XIII, que faz parte integrante
desta Lei.
Art. 170. O Poder Público Municipal poderá criar mecanismos de incentivo
visando à preservação das Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA's.

An. 171. As áreas com mata em estágio avançado de regeneração em
todo Município e, as áreas com mata em estágio médio de regeneração nas Macrozonas de
Proteção Ambiental serão incluídas no Mapa de ZElA, como categoria ZElA - A, após
comprovado seu estágio sucessivo de regeneração através de levantamento técnico
detalhado e sob apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica • ART do
profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronom!a -

CREA.
Seção 1
Das Zonas Especiais de Interesse Ambiental "A"
Art. 172. As ZEIA's - A, são áreas privadas ou públicas, localizadas na
Macrozona de Consolidação Urbana com a presença de remanescente vegetal nativo em
estágio avançado de regeneração, e nas Macrozonas de Proteção Ambiental com
remanescentes vegetais em estagio médio e avançado de regeneração e cerrado, tendo por
objetivos:
a) manutenção da biodiversidade,
b) manutenção da qualidade ambiental e paisagística da cidade;
c) criação de corredores ecológicos para a proteção da fauna e flora;
d) contribuição para recarga de agua do lençol freático do Município

Parágrafo único. Para efeitos do caput deste artigo, fica excluído das
delimitações perimétricas lançadas nos mapas anexos, às áreas já existentes de cultivo de
eucaliptos e pinus.

Seção 11
Oas Zonas Especiais de Interesse Ambiental uB"
Art. 173. As ZEIA's - B, correspondem aos parques urbanos, incluindo o
Parque Municipal e área adjacente, Bosque Junco e área junto a Planicie de Inundação do
Rio Capivari, tendo por objetivos:
I - proteger as características ambientais existentes;
11 - oferecer áreas adequadas ao lazer da população.

Seção 111
Das Zonas Especiais de Interesse Ambiental "C"

I

Art. 174. As ZEIA's - C são áreas privadas ou públicas, o~ há
presença de ':lananci~1 ~idrico, capta~o de água. para abastecime~to. publico, inc indo as
represas do sistema publico de abasteCimento de egue. tendo p~bJetl~
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I - garantir a conservação do manancial hídrico;
11 • quantidade e qualidade no abastecimento de água do Município.

CAPíTULO IV
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE AGRíCOLA

Art. 175. As Zonas Especiais de Interesse Agricola - ZEIAg's são áreas
privadas destinadas a inibir o desaparecimento das atividades agrícolas de pequeno porte no

Município, em especial, o cultivo da uva e produção do vinho, na Macrozona de
Consolidação Urbana.

Art.

176. As Zonas

Especiais

de

Interesse Agrícola -

ZEIAg's,

subdividindo-se em três categorias:
I - Zonas Especiais de Interesse Agrícola - ZEIAg's "A" - ZEIAg's - A;
11 - Zonas Especiais de Interesse Agrícola - ZEJAg's "6" - ZEIAg's - 8:
111 - Zonas Especiais de Interesse Agrícola - ZEIAg's

~C"

- ZEIAg's - C.

§ 10 As ZEIAg's descritas no caput deste artigo estão destacadas no mapa
constante do Anexo XII, que faz parte integrante desta Lei.

§ 2° Os parâmetros aplicáveis a estas Zonas Especiais de Interesse
Agrícola - ZEIAg's encontram-se definidos no Quadro de Parâmetros de parcelamento, uso
e ocupação do solo nas Zonas Especiais constante do Anexo XIII, que faz parte integrante
desta Lei.
Art. 177. As ZEIAg's "A, B e C" poderão receber incentivos fiscais para a
manutenção da atividade agrícola, podendo ainda, ter em suas propriedades, comércio local
com o intuito de apoiar a distribuição da produção.
Art. 178. Fica proibido nas Zonas Especiais de Interesse Agricola - ZEIAg's
o parcelamento do solo.
Art. 179. Os proprietários das áreas gravadas como Zonas de Especial
Interesse Agrícola - ZEIAg's, terão prazo de 12 (doze) meses, após a publicação desta Lei,
para expressamente:

°

I - confirmar interesse em tê-Ias demarcadas como ZEIAg's;
11 • comprovar produtividade devendo apresentar:
a) copia do cadastro como produtor rural, junto a Secretaria de Estado da
Fazenda:
b) documentação relativa à venda da produção.

§1° Os produtores de uva ou hotifrutigranjeiros, que eventualm
tenham suas propriedades demarcadas na forma de ZEIAg's, poderão faze-lo, ob
prazo e termos deste artigo.
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§ 2° Renunciada a condição de ZEIAg, fica vedado o retomo a condição
anterior.

Seção I
Das Zonas Especiais de Interesse Agrícola "A"
Art. 180. As ZE1Ag's - A são áreas privadas destinadas ao plantio da uva
ou a produção de vinho, objetivando o incentivo em:
I - proteger a atividade agricola;
11 - preservar a identidade da cidade como produtora de uva.

Seção 11
Oas Zonas Especiais de Interesse Agrícola "8"
Art. 181. As ZEIAg's - B, são áreas privadas que tem por objetivo, proteger
e garantir a atividade agrícola destinada a produção de hortaliças e frutas em geral.

Seção 111
Das Zonas Especiais de Interesse Agrícola "C"
Art. 182. As ZEfAg's - C, são áreas privadas destinadas a avicultura, tendo
por objetivo proteger a atividade avícola.
CAPiTULO V
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE CULTURAL
Art. 183. As Zonas Especiais de Interesse Cultural - ZEIC's são áreas
formadas por edifícios, sitias, ruinas e conjuntos de relevante expressão arquitetônica,
histórica, cultural e paisagística, cuja manutenção seja necessária à preservação do
patrimônio cultural do Municipio de Vinhedo.

§ 1° Os parâmetros aplicáveis as Zonas Especiais de Interesse Cultural ZEIC's encontram-se definidos no Quadro de Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação
do solo nas Zonas Especiais constante do Anexo XIII, que faz parte integrante desta Lei.
§ 2° Os imóveis ou áreas tombadas ou preservadas por legislação
Municipal, Estadual ou Federal, enquadram-se como ZEIC's.
Art. 184. As Zonas Especiais de Interesse Cultural- ZEIC's do Município
de Vinhedo abaixo relacionadas estão destacadas no mapa constante do Anexo XIV, que faz
parte integrante desta Lei.
1 - Zona Especial Interesse Cultural da Fazenda Cachoeira - ZEle Fazenda Cachoeira;
11 - Zona Especial Interesse Cultural da Sede da Fazenda Monte Alegre ZEle - Sede Fazenda Monte Alegre;

111 - Zona Especial Interesse Cultural da Sede e Barragem da Fazenda
Santa Cândida - ZEIC - Sede e Barragem da Fazenda Santa Cândida;

j.-/;

/

IV - Zona Especial Interesse Cultural da Estação e Vila FerrOViári\ - ZEIC

Estação Ferroviaria;

*
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v - Zona

Especial Interesse Cultural da Fábrica Storani - ZEIC Fábrica

Storani.
Art. 185. As ZEIC's descritas no artigo anterior têm por objetivos:
I - proteção ao patrimônio;
II - recuperação dos imóveis construídos e do espaço urbano em seu
entorno;
111 - valorização da paisagem;
IV - exploração econômica compatível e sustentável.
TiTULO V
DOS INSTRUMENTOS DE pOLíTICA URBANA
CAPíTULO I
DOS INSTRUMENTOS INDUTORES DO USO SOCIAL DA PROPRIEDADE
Art. 186. Para o planejamento, controle, gestão e promoção do
desenvolvimento urbano, o Município de Vinhedo adotará, dentre outros, os instrumentos de
politica urbana que se fizerem necessários, notadamente aqueles previstos na Lei Federal nO
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, conforme segue:
I - Instrumentos de Planejamento:
a) plano plurianual;
b) lei de diretrizes orçamentárias;
c) lei de orçamento anual;
d) lei de uso e ocupação do solo;
e) lei federal de parcelamento do solo;
f)

código de obras e edificações;

g) código de posturas;
h) planos de desenvolvimento econômico e social;
i)

planos, programas e projetos setoriais;

j)

programas e projetos especiais de urbanização;

11 - Instrumentos Jurídicos e Urbanísticos:

k

a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

*

b) Imposto predial e terntOrlal urbano - IPTU progressIvo no tempo;

\

c) desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública,

~

j-/;
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d) operação urbana consorciada;
e) consórcio imobiliário;
f)

direito de preempção;

9) direito de superfície;
h) estudo de impacto de vizinhança;
i)

estudo de impacto ambiental;

j)

licenciamento ambiental;

k) termo de ajustamento de conduta;
I)

tombamento;

m) desapropriação;
111 - Regularização Fundiária:
a) zonas especiais de interesse social;
b) concessão de direito real de uso;
c) concessão de uso especial para fins de moradia;
d) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos
sociais menos favorecidos:
IV - Instrumentos Tributários e Financeiros:
a) tributos municipais diversos;
b) taxas e tarifas públicas específicas;
c) contribuição de melhoria;
d) incentivos e benefícios fiscais;
e) dação de imóveis em pagamento da dívida:

v . Instrumentos Jurídico-administrativos:

f

a) servidão Administrativa e limitações administrativas;
b) concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos
mUniCipaiS,
c) contratos de concessão dos serviços púbhcos urbanos,

'J

*

;(

servi~~ I

4;

d) contratos de gestão com concessionária pública munIcipal de
urbanos,

.J.
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e) convênios e
institucional;

acordos

técnicos,

operacionais

e de

cooperação

VI - Instrumentos de Democratização da Gestão Urbana:
a) conselho municipal de política urbana;
b) conselhos municipais correlatos;
c) fundo municipal de desenvolvimento urbano;
d) conferência municipal de política urbana;
e) audiências e consultas públicas;
f)

iniciativa popular;

g) negociação e acordo de convivência.
Art. 187. O Poder Executivo, na forma da lei, poderá exigir do proprietário

do solo urbano não edificado, subutilizado, ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
11

~

Imposto Predial e Territorial Urbano -IPTU progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante titulas da dívida pública.
Art. 188. Para efeitos do artigo anterior, é considerado solo urbano
subutilizado, e, portanto, passivel de aplicação do instrumento, as áreas localizadas na
Macrozona de Consolidação Urbana, na Zona Central. na Zona de Desenvolvimento
Industrial e nos corredores previstos na Zona de Desenvolvimento Diversificado 3 (três), que
não atingirem o coeficiente de aproveitamento mínimo, a partir de um tamanho mínimo de
terreno, conforme o mapa constante do Anexo XV, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 189. Entende-se como solo urbano não utilizado, todo típo de
edificação que tenha, no mínimo, aO% (oitenta por cento) de sua área construida
desocupada há mais de 3 (três) anos, ressalvados os casos objeto de demandas judiciais
incidentes sobre o imóvel.
Parâgrafo único. Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata
este artigo, propor ao Poder Executivo, o estabelecimento do Consórcio Imobiliário, conforme
disposições do artigo 46, da Lei Federal nO 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

Art. 190. 05 imóveis nas condições a que se referem os artigos 1a7, 1aa e
189, desta Lei serão identificados. e seus proprietários regularmente notificados, para
cumprir a obrigação de parcelar ou edificar.

§ 1° A notificação

de que trata o caput, deste artigo, far-se-á,

publicado no Diário Oficial do Estado - DOE.
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§ 2° Efetivada a notificação do proprietário, o Poder Público, à averbará
junto ao Cartório de Registro.
Art. 191. Os proprietários notificados por não edificação ou subutilização
deverão, no prazo máximo de 1 (um) ano, a partir do recebimento da notificação, protocolar
pedido de aprovação de parcelamento ou edificação.

§ 1° Somente poderão apresentar pedidos de aprovaçâo de projeto até 2
(duas) vezes para o mesmo lote.

§ 2° O parcelamento ou edificação deverá ser iniciado no prazo máximo de
02 (dois) anos a contar da aprovação do projeto.
§ 3° Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá
ser prevista a conclusão em etapas, assegurando~se que o projeto aprovado, compreenda o
empreendimento como um todo.
§ 4 0 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, sem interrupção de quaisquer prazos.
§ 50 No caso de operações urbanas consorciadas, as respectivas leis
poderão determinar regras e prazos específicos para aplicação do parcelamento, edificação
e utilização compulsória.
Art. 192. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos
estabelecidos para o parcelamento, edificação ou utilização compulsória, o Município
aplicará alíquotas progressivas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano ~
IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, até que o
proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso.

§ 10 Lei municipal baseada no artigo 7. 0 da Lei Federal nO 10.257, de 2001 Estatuto da Cidade, estabelecerá as condições de aplicação deste instituto, inclusive a
gradação anual das alíquotas progressivas.

§ 20 Decorridos

05 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo no
tempo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação e
utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em
títulos da divida pública, nos termos do artigo 8. 0 do Estatuto da Cidade.

§ 30 É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação
progressiva para fazer cumprir a função social da propriedade.

CAPiTULO 11
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

dOS.!

Art. 193. As Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de
intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de
alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a v lorização
ambiental. ampliando os espaços públicos, melhorias de infra-estrutura e sistema v rio, num
determinado perímetro.
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Art. 194. As Operações Urbanas Consorciadas têm como finalidades:

I - implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento
urbano;
11 - otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e
reciclagem de áreas consideradas subutilizadas;

/li - implantação de programas de habitação de interesse social;
IV - ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público coletivo;
v - implantação de espaços publicas;
VI - valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico,
cultural e paisagístico;
VII - melhoria e ampliação das infra-estruturas e da rede viária estrutural;
VIII - dinamização de áreas visando à geração de empregos.

Art. 195. Cada Operação Urbana Consorciada será criada por lei
especifica que, nos termos dos artigos 32 e 33 do Estatuto da Cidade, conterá no mínimo:
I - delimitação do perímetro da área de abrangência;

11 - finalidade da operação;
111 • programa básico de ocupação da área e intervenções previstas;
IV - estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança;
V - programa de atendimento econômico e social para a população
diretamente afetada pela operação;

VI • solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima,
no caso da necessidade de remover os moradores de favelas e cortiços;
VII - garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial
valor histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por tombamento
ou lei;
VIII - instrumentos urbanísticos previstos na Operação;
IX - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e
investidores privados em função dos benefícios recebidos;

x - forma

de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com

representação da sociedade civil;
XI - conta ou fundo especifico que deverá receber os rec
contrapartidas financeiras decorrentes dos beneficios urbanisticos concedidos.

*
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§ 1° Os recursos obtidos pelo Poder Público como contrapartida nas
Operações Urbanas Consorciadas serão aplicados exclusivamente no programa de
intervenções, definido na lei de criação da Operação.

§ 2° 05 imóveis localizados no interior dos perímetros das Operações
Urbanas Consorciadas, não são passíveis de receber potencial construtivo transferido de
imóveis não inseridos no seu perímetro.
Art. 196. A lei específica que criar a Operação Urbana Consorciada poderá
prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial
Adicional de Construção - CEPAC's, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente
no pagamento das obras, desapropriações necessarias à própria Operação, para aquisição
de terreno para a construção de HIS na area de abrangência da Operação, visando o
barateamento do custo da unidade para o usuário final e como garantia para obtenção de
financiamentos para a sua implementação.

§ 1 Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC's
I)

serão livremente negociados, mas convertidos em direito de construir unicamente na área
objeto da Operação.

§ 21) A vinculação dos Certificados de Potencial Adicional de Construção CEPAC's poderá ser realizada no ato da aprovação de projeto de edificação especifico para
o terreno, através de declaração da Municipalidade.

§ 3° Apresentado pedido de licença para construir, os Certificados de
Potencial Adicional de Construção - CEPAC's serão utilizados no pagamento da
contrapartida correspondente aos beneficios urbanisticos concedidos, respeitados os limites
estabelecidos nas leis de cada Operação Urbana Consorciada.
§ 4° Em casos de previsão de CEPAC's, na forma do caput deste artigo, a
lei específica deverá estabelecer:
I • a proporcionalidade entre a quantidade de Certificados de Potencial
Construtivo Adicional de Construção a ser emitida e o estoque de potencial construtivo
adicional previsto para a Operação;
11 - o valor mínimo do CEPAC;
111 - as formas de cálculo das contrapartidas;
IV . as formas de conversão e equivalência dos CEPAC's em metros
quadrados de potencial construtivo adicional e de metros quadrados de terreno de alteração
de uso;

v-o

limite do valor de subsidio previsto no caput deste artigo para
aquisição de terreno para construção de Habitação de Interesse Social· HIS.

CAPíTULO 111

DO CONSORCIO IMOBILlARIO

I

Art. 197. Considera-se Consórcio Imoblhário a forma de viabilização de
planos de urbanização ou edificação por meio da qual o propnetário transfere aO~Oder
Público Municipal seu Imóvel e, após a realização das obras, recebe como paga ento,
~
unidades imobiliárias devidamente urbanlzadas ou edificadas

j
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Art. 198. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao
proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, sendo
que o valor real desta indenização deverá
I • refletir o valor da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU, descontado o montante incorporado em função das obras realizadas, direta ou
indiretamente, pelo Poder Público, na area onde o mesmo se localiza;
11 ~ excluir do seu cálculo, expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros
compensatórios.
Art. 199. Fica facultado ao Poder Executivo Municipal receber por
transferência, imóveis atingidos pela obrigação de parcelamento ou edificação compulsória,
mediante requerimento dos proprietários como forma de viabilização financeira do
aproveitamento do imóvel.

Parágrafo único. Para efeitos do caput deste artigo a Prefeitura poderá
promover o aproveitamento do imóvel, direta ou indiretamente, mediante concessão
urbanistica ou outra forma de contratação.
CAPiTULO IV
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO
Art. 200. O Poder Publico 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, de 2001 - Estatuto da
Cidade.
Art. 201. O Direito de Preempção será exercido sempre que o Poder
Público necessitar de áreas para:
I - regularização fundiária;
11 - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III - constituição de reserva fundiária;
IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários:
VI - criação de espaços publicos 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.
Art. 202. Fica delimitado por esta Lei Municipal as áreas em que incidi o
Direito de Preempção do Município na Macrozona de Consolidação Urbana, conforme Anexo
XVII, enquadrando cada área em uma ou mais das finalidades enumeradas no artigo
anterior, fixando prazo de vigência de 5 (cinco) anos, renovável a partir de um an:\após o
decurso do prazo inicial de vigência
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Parágrafo único. Somente poderão ser inseridas novas áreas através de lei
específica, precedida de deliberação do Conselho Municipal de PoHtica Urbana e, aprovação
em audiência pública.
CAPíTULO V
DO DIREITO DE SUPERFíCIE
Art. 203. Fica o Poder Público autorizado a exercer o Direito de Superfície
em todo território municipal, de forma onerosa ou gratuita, especificada mente em:

1 - áreas particulares onde haja carência de equipamentos públicos e
comunitários;
/I - caráter transitório para remoção temporária de moradores de favela,

pelo tempo que perdurarem as obras de urbanização.
Art. 204. O Poder Executivo poderá receber em concessão, diretamente ou
por meio de seus órgãos, empresas ou autarquias, o Direito de Superfície, nos termos da
legislação em vigor, para viabilizar a implementação de diretrizes constantes do Plano
Diretor Participativo de Vinhedo - PDPV, inclusive mediante a utilização do espaço aéreo e
subterrâneo.
Art. 205. O Município poderá por lei específica, outorgar onerosamente o
Direito de Superfície em bens públicos municipais, desde que destinados â implementação
das diretrizes deste Plano Diretor Participativo de Vinhedo - PDPV.

CAPíTULO VI
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
Art. 20&. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, nos termos do artigo
182 da Constituição Federal de 1988, e dos artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade, avaliará
os efeitos de empreendimentos ou atividades, privados ou públicos, incidentes sobre o meio
urbano ou rural na área de influência do projeto, que apresentem as características dispostas
nos artigos 76 e 77 desta Lei.
Art. 207. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV referido no caput do
artigo anterior, indicará os usos com obrigatoriedade de apresentar os estudos técnicos, os
quais deverão conter, no mínimo:
I - avaliação da geração de tráfego;
11 - avaliação da interterência na paisagem urbana e rural;
lU - avaliação e geração de resíduos e demais formas de poluição;
IV - avaliação do índice de impermeabilização do solo;
V - definição e diagnóstico da área de influência do projeto;

A-

VI - análise dos impactos positivos e negativos, diretos e i diretos,!
imediatos, a médio e longo prazos, temporários e permanentes sobre a área de influ ncia do
projeto;
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VII - definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, avaliando
a eficiência de cada uma delas.

§ 1° A elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprovação do Estudo
de Impacto Ambiental Municipal- EIAM, requeridas nos termos da legislação em vigor.

§ 2° O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV será apresentado no ato do
pedido de aprovação e, analisado pela Comissão de Analise Urbanística e Gerenciamento
que trata o inciso 11, do art. 246, desta Lei.
Art. 208. Oar-se-á publicidade aos documentos integrantes do Estudo de
Impacto de Vizinhança - EIV e o Relatório Final, que ficarão disponíveis para consulta no
órgão municipal competente, a qualquer interessado, podendo ainda ser fornecidas cópias,
quando expressa e formalmente requeridas através da Seção de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Vinhedo.
Art. 209. A Secretaria Municipal responsável pelo exame do Relatório
Final, deverá realizar audiência pública, antes da decisão sobre o projeto, sempre que
solicitada formalmente pelos moradores da área afetada ou por intermédio de suas
associações, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação do edital pertinente,
conforme regras a serem estabelecidas em lei específica.
CAPíTULO VII
DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL MUNICIPAL
Art. 210. Os empreendimentos contidos nas Macrozonas de Proteção
Ambiental Leste e Sudoeste estarão sujeitos a Estudo de Impacto Ambiental Municipal ~
EIAM.

Parágrafo unico. Excetuam-se da exigência do caput deste artigo:
I - os usos agrícolas em todas as Zonas deverão seguir obrigatoriamente
as orientações do art. 235, desta Lei;
11 - as residências situadas nas Zonas de Conservação Ambiental e de
Ocupação Dirigida.
Art. 211. O Estudo de Impacto Ambiental Municipal deverá ser elaborado,
contendo, no mínimo:
I - estudo da dinâmica hidrológica da bacia, comprovando que não haverá
interferências nos mananciais;
11 - solução individual para o abastecimento de água, coleta e tratamento
de resíduos líquidos e sólidos;
111- medidas de contenção do possivel impacto causado por movimentação

de terra,
IV - comprovação da preservação Integral das planicies de inundação dos

Florestal,
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V - comprovação da mitigação quanto ao impacto provocado pela poluição
difusa;
VI - medidas de caráter compensatório quanto ao impacto produzido pela
remoção vegetal existente, nos casos não enquadrados na Lei Federal ntl 4.771, de 1965Código Florestal.

Parágrafo único. O EIAM será apresentado no ato do pedido de aprovação
e, analisado pela Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento que trato o inciso 11, do
art. 246, desta Lei.
Art. 212. Oar-se-á publicidade aos documentos integrantes do Estudo de

Impacto Ambiental Municipal - EIAM e o Relatório Final, que ficarão disponíveis para
consulta no órgão municipal competente, a qualquer interessado, podendo ainda ser
fornecidas cópias, quando expressa e formalmente requeridas através da Seção de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Vinhedo.
CAPiTULO VIII
DA CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA
Art. 213. A contribuição de melhoria instituida por Lei Federal poderá ser
aplícada em face da realização de obras públicas ao custo que decorra a valorização
imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada, e como limite individual o acréscimo
de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.
Art. 214. A contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos
mínimos:
I - publicação prévia dos seguintes elementos:
a) memorial descritivo do projeto;
b) orçamento do custo da obra;
c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela
contribuição;
d) delimitação da zona beneficiada;
e)

determinação do fator de absorção do benefício da valorização para
toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

11 - fixação do prazo de 30 (trinta) dias, para impugnação pelos
interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

111 - parametrização do processo administrativo de instrução e julgamento
da impugnação a que se refere o inciso anterior, que será regulamentado por Decreto no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei, sem prejuízo da sua apreciação
judicial.
§ 1D A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da
zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.
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§ 2° Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser
notificado do montante da contribuição. da forma e dos prazos de seu pagamento, e dos
elementos que integram o respectivo cálculo.
Art. 215. Os custos das adequações ou implantação de infra-estrutura para
atender os novos empreendimentos de usos urbanos deverão ser cobertos:
I - pelo empreendimento a ser instalado;

11 - pelas propriedades que se beneficiarem de eventuais valorizações;
11I - pejas propriedades edificadas, subutilizadas ou não utilizadas, situadas
na área de influência dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento.

TiTULO VI
DOS PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS
CAPiTULO I
DA OPERAÇÃO URBANA DO DISTRITO INDUSTRIAL

Art. 216. A Operação Urbana do Distrito Industrial devera desenvolver
atividades que propiciarão um maior desenvolvimento econõmico e uma maior geraçâo de
empregos, através do ordenamento territorial sustentavel, compatível com o equilibrio
ambiental e a manutenção da qualidade de vida.
Art. 217. São diretrizes ambientais para o Distrito Industrial:
I - o estabelecimento de regras rígidas de proteção ambiental, respeitando
a recuperação e proteção das áreas de zonas especiais de conservação ambiental;
II - evitar ocupação de planícies aluvionares;

1lI - controle dos usos da água por poços tubulares profundos e
implantação de redes;
IV - recuperação e preservação das Areas de Proteção Permanentes APP·s. em cabeceiras de canais de primeira ordem e segunda ordem e planícies
aluvionares, de acordo com a legislação vigente;

v - prover a instalação de cisternas em cada edificação para coleta de
água pluvial, face grande ocorrência nesta zona de áreas de inundações e ruas com
potencial elevado de infiltração;
VI - instalação de sistema de tratamento de esgoto e efluente, de modo a
impedir a infiltração e contaminação das águas subterrâneas e superficiais.
Art. 218. Os imóveis localizados na Zona Industrial cumprem sua função
social quando tiverem o seu parcelamento, uso e ocupação do solo voltados ao
desenvolvimento econômico-industrial. em consonância com as atividades permitidas pelo

zoneamento
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§ 1() Para o cumprimento da função social descrita no caput deste artigo,
além do zoneamento urbano, serão utilizados os seguintes instrumentos indutores:
I - Parcelamento, edificação e uso compulsórios:

li-Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU progressivo;
lil - Operação Urbana Consorciada;

IV - Contribuição de Melhoria;

v - Consórcio Imobiliário.
Art. 219. Os projetos de novos parcelamentos do solo que se interliguem
com o atual loteamento do Distrito Industrial, somente poderão ser aprovados pelo Poder
Público se apresentarem:

I - projeto executivo para a solução dos problemas de drenagem de água
pluvial, superficial e subterrânea;
11 - rede de água;
III

4

rede de esgoto;

IV ~ alargamento do sistema viário quando exigido pelo Poder Público.
Art. 220. A área definida como Distrito Industrial já implantada até a data
de aprovação desta Lei Complementar, deverá ser objeto de regularização e obras
urbanísticas, a fim de sanar os problemas de infra-estrutura existentes.
Art. 221. Para a consecução dos objetivos propostos neste Capitulo, será
firmada Operação Urbana Consorciada, coordenada pela Municipalidade. e definida em lei
própria, que deverá ser enviada á Câmara, no prazo máximo de 12 (doze) meses a:::>ós
aprovação do PDPV.

°

Parágrafo único. A Lei especifica que trata
caput deste artigo,
regulamentará a Operação Urbana Consorciada do Distrito Industrial, devendo estabelecer
que 05 recursos auferidos na Operação serão prioritariamente utilizados na implantação das
obras de infra-estrutura necessárias à regularização urbanística do Distrito.
CAPiTULO 11
00 PARQUE LINEAR DO RIO CAPIVARI
Art. 222. O projeto especial Parque Linear do Rio Capivari visa a
recuperação do Rio Capivari e sua várzea, bem como a estruturação de um parque linear ao
longo do rio e a requalificação da área degradada do entorno, pela importância do rio na
composição urbano-paisagistica da região. e seu papel definidor de transição entre área
industrial e residencial do Bairro Capela, integrando este patrimônio natural ao uso do lazer
público.

PariJgrafo único.
deste projeto são:
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a) promover a requalificação sócio-espacial da região, através da
implantação de melhorias urbanas, sociais, viarias e ambientais;
b) recuperar 85 áreas degradadas pela extração de argila e areia, e por
movimentos de terra;
c) preservar, conservar, consolidar, integrar e ampliar as áreas verdes e
de lazer, com tratamento paisagístico e urbanístico adequado às
características da área e do parque;
d) criar estimulos para a implantação da mescla de usos, compatíveis com
as tendências e potencialidades da localização das glebas e lotes;

e) promover a produção de Habitação de Interesse Social
Habitação de Mercado Popular - HPM

~

HIS e

Art. 223. O projeto especial referido no artigo anterior deverá contemplar
projeto urbanístico e ambiental, tendo como base as diretrizes gerais e o zoneamento
proposto neste Plano, e poderá ser Viabilizado através de parcerias, notadamente com
proprietários do seu entorno e outros setores da Iniciativa privada, que tenham ati'"idades
próximas á área. abrangendo 8S seguintes diretrizes específicas:

I - proposta de parque linear envolvendo a área pública e as glebas
particulares;
11 - projeto urbanístico e paisagístico para as áreas públicas, incluindo:
a) arborização e apresentação de propostas para a recuperação da mata
ciliar;
b) mobiliárío público e de lazer específico;
c) projetos de uso e ocupação do solo para os trechos privados contíguos
à área, buscando impedir o avanço da ocupação dos lotes em direção
ao Rio Capivari, e garantir a permeabilidade da várzea e o acesso
público à área de lazer;
d) manter intocados e preservados os remanescentes florestais,
Art. 224. A área patrimonial do parque, uma vez consoliaada, poderá, no
futuro, ser concessionada, mediante licitação, em sua totalidade ou em parte a pessoas
jurídicas com o objetivo de administrar e promover a manutenção dos próprios, com a
exploração de serviços correlatos ao turismo rural e lazer, estando, contudo, expressamente
vedada a cobrança de ingresso para o acesso ao parque.

CAPíTULO 11I
DO EIXO TURíSTICO ESTRADA DE lOUVEIRA

Art. 225. O projeto especial do Eixo Turistico Estrada de Louveira V i s t
reestruturar o antigo eixo para o Turismo Rural. tornando-o, compatível com o potencial .
agricola da cidade de Vinhedo, devendo se tornar local privilegiado para atividades turístiGa
reforçando seu caráter de principal acesso às pequenas propriedades rurais Ja..ra os
moradores e usuários da região.
./(
~
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Art. 226. O projeto especial mencionado no artigo anterior deverá
contemplar projeto urbanístico e paisagistico, com base nas diretrizes gerais e no
zoneamento instituídos neste Plano Diretor Participativo de Vinhedo - PDPV, e observados
os seguintes aspectos:

I - fortalecimento da caracteristica rural da área, aliado ao incentivo do uso
de turismo e lazer. conforme o zoneamento definido neste POPV;

11 - reestruturação da via principal visando à implantação de calçadas,
iluminação e acessos, viabilizando a circulação e o conforto de pedestres e ciclistas
contendo:
a) proposta de alternativas de acessos às propriedades rurais, comércios
e serviços lindeiros;
b) proposta de sinalização horizontal e vertical e de equipamentos de
controle de tráfego;
c) proposta de ciclovias, calçadões, tratamento das calçadas, áreas de
estacionamento, bicicletários e faixas de segurança para pedestres.
111 - proposta dé requalificacão urbanistica contemplando:
a) tratamento paisagístico da rodovia:
b) arborização e ajardinamento da rodovia;
c) mobiliário urbano diferenciado.
CAPiTULO IV
DA REABILITAÇÃO DO CENTRO
Art. 227. O projeto especial Reabilitação do Centro visa reestruturar a área
central de Vinhedo, tornando~o, compativel com a qualidade da vida urbana local, devendo
se tomar local privilegiado de atividades sócio-culturais reforçando seu caráter de principal
área comercial e de serviços para os moradores e usuários da região, devendo ser
observado o Decreto Federal n° 5.296/04 que rege sobre acessibilidade universal,
Art. 228. O projeto especial mencionado no artigo anterior deverá
contemplar projeto urbanístico e programas de revitalização sócio-cultural, com base Has
diretrizes gerais e no zoneamento instituídos nesta Lei Complementar e observados os
seguintes aspectos'
I - fortalecimento da característica de centro de comércio e serviços aliado
ao incentivo do uso residencial de média densidade, conforme o zoneamento definido neste
Plano Diretor;
11 - reestruturação do sistema viário com vistas à melhoria da circulação e à
compatibilização dos diversos modos de transportes priOrizando a Circulação e o conforto de

_.oo'~~moo~._~oo"'.~'m"~ /f ~ ~
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a) proposta de alternativas de contorno da área central visando reduzir o
tráfego de passagem;

b) proposta de sinalização horizontal e vertical e de equipamentos de
controle de tráfego;
c) proposta de ciclovias, calçadões, tratamento oas calçadas, áreas de
estacionamento. bicicletários, pontos de táxi, paradas de ônibus, e
faixas de segurança para pedestres;
111- proposta de requalificacão urbanística contemplando:

a) tratamento paisagístico e equipamento das praças;
b) arborização e ajardinamento das vias publicas;
c) mobiliário urbano diferenciado;
d) recuperação e despoluição visual das fachadas:

e) projeto específico de programação visual para a área central.
CAPiTULO V
DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 229. O programa de modernização administrativa objetiva apoiar a
implementação da gestão democrática da política urbana de Vinhedo, e iniciar a aplicação
de um modelo de administração ao mesmo tempo eficiente e democratlco, que propicie um
maior controle social.
Art. 230. As diretrizes do Programa de Modernização Administrativa são:
I - utilizar os sistema de informação e as novas tecnologias na busca da
agilidade, da simplificação de tarefas, da redução do custo das operações e da prestação
direta e transparente de serviços e informações;
11 - praticar uma visão de internet que estimule a participação ~ a
democratização do acesso às informações e decisões:
11I - criar condições para o exercício da cidadania, oferecendo aos
munícipes o acesso à informação sobre as ações do governo, permitindo maior controle
social.

Art 231. Para efeitos do artigo anterior, o Programa de Modernização
Administrativa tem as seguintes propostas de ação:
I - ampliar a prestação de serviços e informações através da internet;
11 - disseminar a utilização do geoprocessamento e garantir o acesso, p e l l
população, dessas informações;

111 - desenvolver sistemas de informação que possibilitem à poplJl áQ
acompanhamento dos projetos e ações de governo, garantindo informação e transparê cia;
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IV - criar mecanismos mais ágeis de comunicação garantindo que as
informações cheguem à população em tempo hábil;

v -

aumentar o grau de informação e controle social sobre as obras e

serviços públicos;

VI - desenvolver ações para eliminar etapas de trabalho, otimizar e
automatizar tarefas, diminuindo o fluxo de papéis e agilizando o processo decisório.

CAPíTULO VI
DOS PROGRAMAS AMBIENTAiS
Art. 232. 05 programas ambientais dispostos em Seções neste Capítulo
têm por objetivo à preservação, recuperação da paisagem e do meio ambiente, a garantia da
produção de água em quantidade e qualidade no Município, com vistas a assegurar a
melhoria da qualidade urbano-ambiental para as presentes e futuras gerações.
Parágrafo único. Os Programas Ambientais a serem desenvolvidos são:
I - programa de reflorestamento ciliar;
11 - programa de combate aos incêndios florestais elou áreas com manejos
agrários;
III - programa de extensão rural:
IV - programa de aprimoramento do sistema de abastecimento alimentar;
V - programa de conservação dos solos e dos recursos hídricos;
VI - programa de valorização do pedestre e do ciclista.

Seção I
Do Programa de Reflorestamento Ciliar
Art. 233. O programa de reflorestamento ciliar visa recuperar e melhorar as
condições ambientais, assegurando a proteção dos ecossistemas, recuperar e preservar as
tlreas de recarga dos aqüíferos, proteger os recursos hídricos, garantir a produção de água e
recompor as paísagens naturais, contemplando:

! - reflorestar com espécies nativas as matas ciliares;

t

li - enrique~r com espécies nativas as áreas de vegetaçao degradada; e
III - implantar
remanescentes da mata atlântica.

corredores

ecológicos

interligando

os

fragmentos

Seção 11
Do Programa de Combate aos Incêndios Florestais e/ou Áreas com Manejos Agrãrios
Art. 234. O programa de combate aos incêndios florestais elou áreas com
manejo~ agrários,: objetiva proteger os rem.a~es~entes florestais em ár~as urb?nas e n:~t;

do Munlclpio de Vinhedo e o aumento na eflclencIa do combate ao fog;ta":JJS'
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Parágrafo único. São diretrizes do Programa de Combate aos Incêndios
florestais elou áreas com manejos agrários:

I - delimitar e isolar áreas florestais, principalmente as margens das vias de

acesso:
11 - recomendar e orientar os proprietários de áreas verdes e de fragmentos
de florestas nativas, localizadas distantes do entorno urbano e de difícil acesso, a posse de
equipamentos, acessórios e instrumentos contra incêndio florestal;

11I - desenvolver treinamento de brigada contra incêndios florestais aos
proprietários, responsáveis e funcionários;
IV - isolamento das Áreas de Proteção Permanentes - APP's onde ocorre

a intervenção de pastagem agropastoril.
Seção 11I

Do Programa de Extensão Rural
Art. 235. Define-se por programa de extensão rural aquele que tem por
objetivo o desenvolvimento das atividades agropecuárias na zona rural compreendida no
âmbito deste Plano Diretor, por meio de ações que promovam:
I - difusão de tecnologias visando o uso racional dos recursos sócioeconômicos e físicos (solo e água) do estabelecimento rural;
11 - difusão de informações do mercado de insumos e de produtos agrícolas
que permitam subsidiar os agricultores na planejamento da produção, visando atender ao
mercado de forma equilibrada e diversificada ao longo do ano~
111 - orientação ao uso racional e segurança na aplicação de agrotóxicos;
IV - monitoramento da qualidade da água de irrigação e procedimentos
pós-colheita, visando à melhoria da qualidade dos produtos alimentares;
V - orientação e incentivo à prática de agricultura orgânica, visando
minimizar impactos ambientais;
VI - incentivo ao tratamento dos resíduos organlcos das atividades
agropecuárias por meio de processos de com postagem, biodigestão ou aplicação direta no
solo como fertilizantes;

..
•

O
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VII - levantamento detalhado dos estabelecimentos rurais quanto à
estrutura fundiária e produtiva, objetivando subsidiar aÇÕes e politicas especificas.
Seção IV

00 Programa de Aprimoramento do Sistema de Abastecimento Alimentar

!

Art. 236. O programa de aprimoramento do sistema de abastecimento
alimentar objetiva a melhoria e ampliação das opções de compras de alimentos â população,
bem como a criação de canais alternativos de escoamento da produção hortlfrutigranJ:ra/da
região, por meio de

*
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I - implantação de um hortomercado, constituído por segmentos comerciais
e serviços de utilidade pública;

11 - implantação de feiras de produtores, com o objetivo de ampliar os
canais de escoamento da produção local, inclusive para produtos de agricultura orgânica.
Parágrafo único. A implantação do hortomercado disposto no inciso I, deste
artigo, devera priorizar os horticultores da região no processo de seleção dos
permissionarios. a partir de critérios de eficiência e capacidade produtiva.
Seção V
00 Programa de Conservaçào dos Solos e dos Recursos Hídricos

Art. 237. Entende·se por programa de conservação dos solos e dos
recursos hídricos, aquele cUJo objetivo é a manutenção e recuperação dos recursos hídricos
utilizados nas atividades agropecuárias, por meio de:
I - orientação aos agricultores quanto ao manejo conservacionista dos
solos, visando reduzir os problemas de erosão e assoreamento dos cursos d'água baseado
em estudo detalhado da capacidade de uso das terras;
.
11 - estabelecimento de parâmetros técnicos para movimentação de terras,
obras de infra-estrutura, localização e conservação de estradas rurais;
111 - desenvolvimento de programas de orientação técnica aos agricultores
quanto ao uso racional dos recursos hidricos e redução da poluição dos mesmos por
agrotóxicos e fertilizantes;
IV - monitoramento dos níveis de poluição e adoção de medidas de
despoluição dos recursos hídricos, bem como o estabelecimento de sanções aos poluidores
pelos órgãos competentes;
V - orientação aos agricultores no descarte de embalagens de produtos
tóxicos.
Parágrafo único. Para efeitos do caput, deste artigo, o programa de
conservação dos solos e dos recursos hidricos deverá ser implementado no âmbito das
microbacias hidrográficas do Municipio, face às características próprias para ptane;amento,
gestão e conservação nestas unidades.
CAPiTULO VII
DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PEDESTRE E DO CICLISTA

Art. 238. O programa de valorização do pedestre e do ciclista objetiva a
implementação de ações que facilitem e estimulem o trajeto a pé ou por bicicletcl, tendo
como diretrizes:
1- construção de calçamento adequado ao uso pelo pedestre, incluindo:

a) obrigatoriedade da edificação, pelos proprietários, das calçadas
inexistentes ou deterioradas em frente aos seus lotes. no prazo de*até
180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei
Complementar;
/

*
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b) no caso de calçadas com largura igualou superior a 2,OOm (dois
metros) deverá ser reservado. no minirno, de O,SOem (cinqüenta
centimetros) de faixa permeável gramada ou ajardinada.
11 - proibição de demarcação de estacionamento, ocupação, ou obstrução
em áreas reservadas para calçadas, com estabelecimento de sanções ao proprietário do
imóvel;
111 - estabelecimento de faixas de segurança e melhonas das travessias
para pedestres;
IV - sinalização de advertência nos acessos às áreas de estacionamento.

§ 10 Nas ruas onde não existir demarcação das calçadas, a Prefeitura, por
solicitação expressa do proprietário, providenciará a regular demarcação.

§ 20 Para efeitos deste artigo, o Programa de Valorização do Pedestre e do
Ciclista, deverá, além das diretrizes estatuidas, garantir o cumprimento dos termos de
aceSSibilidade Universal dispostos no Decreto Federal nO 5.296, 2004.

TiTULO VII
DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE.
CAPiTULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE

Art. 239. Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e
Controle (SMPGC), instituindo estruturas e processos democráticos e participativos. que
visam permitir o desenvolvimento de um processo contínuo, dinâmico e flexível de
planejamento, gestão e controle da política urbana, mediante as seguintes diretrizes:
I . articulação entre o governo, sociedade civil, entidades e outros órgó10s

governamentais;

11· reorganização administrativa;
111 - implantação do Sistema de Informações Municipais;
IV - implantação de um processo permanente, dinâmico e atualizado, para
o monitoramento, avaliação e decisões sobre o desenvolvimento territorial;
V - adequação da gestão orçamentária às diretrizes do planejamento
territorial.

Art. 240. São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e
Controle - SMPGC :

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

11 - garantir eficacia a gestão, visando a melhoria da qualidade de VidaA

*
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111 - instituir um processo permanente e sistematizado de detalhamento,
atualização e revisão do Plano Diretor;

IV - implementar mecanismos de gestão e controle que garantam a
transparência das decisões sobre o território vinhedense.

Art. 241. O Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e Controle·
SMPGC atua nos seguintes níveis de:

I - formulação de estratégias, das politicas e de atualização do Plano
Diretor Participativo de Vinhedo - PDPV;

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

111 -

monitoramento e controle dos instrumentos urbanísticos e dos

programas e projetos aprovados.
Art. 242. O SMPGC articula os seguintes organismos e estruturas, como
unidades componentes constituintes:
I - Órgãos da Administração Direta e Indireta;
li - Sistema de Informações Municipais:

111 • Conselho Municipal de Política Urbana· CMPU;
IV - Conselho Municipal de Meio Ambiente;

v - Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial.
Art. 243. As atividades do SMPGC serão apoiadas pelas estruturas dos
órgãos integrantes do processo, que deverão contemplar especialmente as seguintes
atividades:
I ~ apoio técnico de caráter interdisciplinar, com a finalidade de orientar ou
realizar os estudos e pesquisas necessários à execução da atividade de planejamento;
11 - informações técnicas atinentes ao desenvolvimento urbano do
Município:
111 - planejamento urbano setorial vinculado à Administração Pública
Municipal.
Art. 244. São atribuições do Sistema Municipal de P!anejamento, Gestão e
Controle - SMPGC:

..Jr

I - elaborar e coordenar a execução integrada de planos, programas e
projetos, adequando o orçamento municipal às demandas do planejamento territorial;
;"\
11 • viabilizar a realização dos planos, programas e projetos previstos no
Plano Diretor ou apontados pelo Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU, através do
monitoramento da inserção prioritária dos mesmos nas discussões da Lei de Direkzes
Orçamentárias - LDO, Orçamento Anual ou de outras formas de financiamento;
,
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11I • informar e orientar acerca de toda e qualquer legislação relacionada ao
desenvolvimento territorial do Município;
IV - estabelecer fluxos permanentes de informação entre as suas unidades
componentes, a fim de facilitar o processo de decisão;

v - articular as tomadas de decisão de todas as unidades componentes do
Sistema, estabelecendo atribuições para cada uma na realização das ações planejadas;
VI -

coordenar a aplicação da legislação do Município atinente ao

desenvolvimento territorial, estabelecendo interpretação uniforme;

VII - monitorar a aplicação do PDPV, através de indicadores, com vistas à

plena realização dos objetivos nele previstos;
VIII - acompanhar as atividades de controle urbano, verificando e
monitorando a aplicação das diretrizes de uso, ocupação e parcelamento do solo na relação
com os objetivos de desenvolvimento urbano-territorial do Município;
IX - promover, a cada gestão administrativa de 2 (dois) anos do SMPGC,
uma Conferência Municipal de Avaliação do Plano Diretor, sendo que a primeira deverá
ocorrer no terceiro ano após a publicação desta Lei.
Art. 245. O Órgão Municipal de Planejamento Urbano, a ser criado,
responderá pelo planejamento e desenvolvimento territorial do Município, bem como pelo
gerenciamento do Sistema Municipal, competindo-lhe:
I - implementar as diretrizes do desenvolvimento territorial, planejar e
ordenar o uso e ocupação do solo do Municipio, através da elaboração, monitoramento e
revisão de planos, programas e projetos, visando a sua permanente atualização;
11 - coordenar o controle de uso, ocupação e parcelamento do solo,
articuladamente com as Secretarias Municipais envolvidas, subsidiada por Câmaras
Técnicas formadas por membros do governo e de entidades técnicas pertinentes;
1Il - gerenciar e organizar o banco de informações essenciais ao processo
de desenvolvimento territorial do Município, proporcionando a interligação dos dados ao
Sistema Municipal de Informações Geográficas - SMIG;
IV • gerenciar a normatização e regulamentações necessárias ao
planejame:,to urbano e territorial;

v - articular politicas e ações com os demais órgãos municipais e com
outros organismos governamentais e não-governamentais, estabelecendo formas de
integração entre os participantes do SMPGC:

J.

7

VI - implementar programas e projetos através da aplicação dos
instrumentos de ordenação do solo urbano e da promoção de convênios ou acordos PÚbliCOS!
elou privados;
VII - elaborar anualmente relatório de gestão do exerClcio e plano de ação
para o próximo período a fim de submetê-lo ao CMPU e enviá-lo â Câmara Municipal, ndo
publicidade ao mesmo através de publicação em jornal de maior circulação no Municipi
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Art. 246. Para dar suporte às decisões técnico-administrativas do Sistema
Municipal de Planejamento. Gestão e Controle - SMPGC serão criadas Comissões Técnicas
vinculadas à sua estrutura, com características diferenciadas segundo seu objeto:

I ~ Comissões Específicas, integradas por diversos órgãos da
Administração MUnicipal, tendo por atribuições o exame e deliberação de matérias relativas
aos empreendimentos objeto de Projetos Especiais;
11 - Comissões de Análise Urbanística e Gerenciamento, de caráter
permanente, integradas por órgãos da Administração Municipal, com a atribuição de analisar
os projetos de parcelamento do solo, regularização fundiária e projetos de Habitação de
Interesse Social - HIS, Estudos Prévios e Relatórios Finais de Vizinhança e Ambientélll.
Art. 247. O Poder Executivo visando garantir o funcionamento, e as novas
atribuições colocadas pelo Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e Controle SMPGC, deverá realizar uma reorganização administrativa a fim de definir as tarefas do novo
Órgão respol"1sável pelo planejamento e desenvolvimento territorial.
CAPíTULO 11
DO CONSELHO MUNICIPAL DE pOlíTICA URBANA
Art. 248. Fica criado o Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU,
órgão de integração do Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e Controle - SMPGC,
que tem por finalidade formular politicas, planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano, competindo-lhe:

planejament~ e

I - acompanhar a aplicação
desenvolvimento territorial;

da

legislação

municipal

relativa

ao

11 - propor e opinar sobre a atualização, complementação, ajustes e
atteraç6es do PDPV;
111 - discutir e deliberar sobre soluções as omissões e contradições da
legislação urbanística municipal propostas pelas comissões técnicas;
IV • promover, através de seus representantes, debates sobre os planos e
projetos que incidam nas zonas ou bairros da cidade;
V - propor, discutir e emitir pareceres sobre os planos e projetos relativos
ao desenvolvimento territorial do município;
VI • receber e encaminhar para discussão matérias oriundas de setores da
sociedade que sejam de interesse coletivo;
VII - propor ao SMPGC a elaboração de estudos sobre questões que
entender relevantes;
VIII - Instalar comissões para assessoramento técnrco compostas p o r !
integrantes do CMPU, podendo-se valer de órgãos componentes do SMPGC, bem como de
colaboradores externos;
IX - promover o acompanhamento de políticas setonals Integradas ~ue
tenham relação com o desenvolVimento temtorlal do munlcipio·
)
~
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x - apreciar e encaminhar projetos de empreendimentos de impactos
significativos, bem como indicar medidas compensatórias, mitigadoras e alterações que
entender necessárias, sem prejuízo das demais aprovações previstas na legislação;
XI - propor a programação de investimentos com vistas a assessorar a
implantação de políticas de desenvolvimento territorial para o Município;
XII - gerir recursos advindos dos instrumentos de polltica urbana e do
Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial;
XIII - aprovar e acompanhar a implementação das Operações Urba,1as
Consorciadas;

XIV - investigar a ocorrência de descumprimento do Plano Diretor e leis
correlatas:

xv - informar ao Ministério Público e demais autoridades sobre a
ocorrência de infrações ao Plano Diretor e leIs correlatas:
XVI - debater e encaminhar propostas sobre os relatórios anuais de Gestão
da Politica Urbana enviados pelo Executivo Municipal;
XVII - debater e encaminhar propostas sobre plano de atualização,
complementação elou disponibilização das informações do Sistema Municipal de
Informações enviados pelo Executivo Municipal;
XVIII - convocar, organizar e coordenar as conferências e assembléias
territoriais:
XIX - convocar audiências públicas;

xx

p

elaborar relatório anual de suas atividades e publicizá-Io;

XXI - elaborar e aprovar Regimento Interno;
XXII - monitorar e garantir a implementação dos projetos e programas
especiais.
Art. 249. O Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU será tripartite,
composto por 21 (vinte e um) membros. com direito a voto, cujos nomes serão indicados ao
Orgao Municipal responsável pelo Planejamento Urbano, e a nomeação se dará através de
Decreto do Executivo, de acordo com os seguintes critérios:
I - 7 (sete) representantes do Poder Público Municipal, ligados à Política
Urbana, indicados pelo Prefeito;
11 - 7 (sete) representantes de entidades ligadas à produção da cidade,
eleitos pelos seus pares em audiência pública convocada pelo Executivo Municipal, sendc:

J
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c) 1 (um) representante, comércio e serviços;
d) 1 (um) representante do setor agrícola;

e) 1 (um) representante da categoria profissional ligada à área de
desenvolvimento urbano;

1)

1 (um) representante da categoria profissional ligada à área de direito
urbanístico;

g) 1 (um) representante de entidade ambiental.
111 - 7 (sete) representantes dos usuários da cidade, eleitos pelos seus

pares em assembléia territorial convocada pelo Poder Executivo Municipal, assim
distribuídos:
a) 1 (um) representante da Macrozona de Requalificaçâo Urbano
Ambiental;

b) 1 (um) representante das 3 Macrozonas de Proteção Ambiental, que
não seja morador de nenhuma das zonas residenciais existentes;
c) 5 (cinco) representantes da macrozona de consolidação urbana, sendo:
1. 1 (um) representante das zonas exclusivamente residenciais;
2. 1 (um) representante da zona central e expansão urbana 1;
3. 1 (um) representante da zona de desenvolvimento diversificado 1;
4. 1 (um) representante da zona de desenvolvimento diversificado 2;
5. 1 (um) representante da zona de desenvolvimento diversificado 3.

§ 1° Cada titular do Conselho Municipal de Politica Urbana - CMPU terá 01
(um) suplente, oriundo da mesma categoria representativa.
§ 2° Poderão participar do CMPU, como convidados, sem direito a voto,
representantes dos Conselhos de Meio Ambiente.
Art. 250. As decisões do CMPU serão tomadas mediante
justificado, em sessão publica, e as aprovações se darão por maioria simples.

voto

aberto e

Parágrafo único. As deliberações do CMPU relativas à alteração da
legislação poderão sofrer veto do Poder Executivo.
Art. 251. Todos os pareceres, propostas e decisões do CMPU deverão s e r l
publicados integralmente, com posicionamento de cada um dos membros, na página
eletrônica da Prefeitura.
Art. 252. O Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU poderá ins~.ir
Câmaras Técnicas e/ou Grupos de Trabalho específicos visando agilizar os procedimento

;1;
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Art. 253. O CMPU devarê solicitar pareceres aos Conselhos Setoriais,
quando da análise de matérias referentes à politica urbana que tenha Interface com as
políticas setoriais.
CAPiTULO 111
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
Art. 254. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, que
será gerido pelo Conselho Municipal de Política Urbana, e formado pelos seguintes recursos:
I ~ recursos próprios do Municipio:

11· transferências inter-governamentais:
111 - transferências de instituições privadas;

IV - transferências do exterior;

v - transferências de pessoa física;
VI - receitas provenientes da utifização de bens públicos - edificações, solo,
subsolo, e espaço aéreo - não afetados por programas Habitacionais de Interesse Social;
VII - receitas provenientes da Concessão do Direito Real de Uso de áreas
Públicas, exceto nas ZEIS;
VIlI - receitas provenientes da Concessão do Direito de Superfície;
IX - valores devidos das medidas mitigadoras e/ou compensatórias
determinadas pelos Estudos de Impacto de Vizinhança,
X - valores devidos das medidas compensatórias determinadas para
regularização de loteamentos fechados irregularmente até a publicação desta Lei;
XI - depósitos pecuniários advindos da destinação de espaços livres de uso
público não implantados nos condomínios urbanísticos, devendo constituir rubríca específica
no Fundo Municipal;
XII - receitas oriundas de programas de regularização fundiária custeadas
por este Fundo:
XIII - contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com
base neste Plano Diretor;
XIV . rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos
próprios;
XV - multas provenientes de Infrações edilícias e urbanísticas;
XVI· doações;
XVII· outras receitas que lhe sejam destinadas por

*
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Art. 255. O Conselho Municipal de Politica Urbana será responsável pela
gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano, competindo-lhe especificamente:
I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação dos recursos do
Fundo;
11 . encaminhar e aprovar, anualmente, a proposta de orçamento do Fundo
e de seu plano de metas;
111 - aprovar as contas do Fundo antes de seu envio aos órgãos de controle

interno;

IV - dirimir dúvidas quanto à aplicação das diretrizes e normas relativas ao
Fundo nas matérias de sua competência;
V - definir normas, procedimentos e condições operacionais;

VI - dar publicidade às decisões, às análises das contas do Fundo e 30S
pareceres emitidos através de jornal de grande circulação e na página eletrônica da
Prefeitura Municipal;
VII - fiscalizar a execução das medidas mitigadoras elou compensatórias
estabelecidas nos Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV.

Art. 256. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano deverão ser
aplicados na consecução das finalidades previstas neste Plano Diretor Participativo de
Vinhedo - PDPV, especialmente em:
I - implantação de equipamentos

sociais

comunitários

em

zo,as

deficitárias;

11 - elaboração e implementação de programas e projetos urbanísticos:

111 - montagem de uma base de dados consistente que possíbilite a gera.;ão
de informações e indicadores para o monitoramento, planejamento e gestão urbana:
IV - avaliação sistemática do mercado imobiliário;
V - regularização fundiária complementar e suplementar ao Fundo
Municipal de Habitação;

VI - ordenamento e direcionamento do desenvolvimento urbano;
VII - criação de espaços livres de uso público e áreas institucionais;
VIII - diagnóstIco, elaboração elou implementação de outros
projetos não previstos nos incisos acima que objetivem o atendimento das
expressas no Plano Diretor.
CAPiTULO IV
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

plano-~

e

dir~tri!es

I

Art. 257. O Sistema de Informações MunicIpais - SIM é o instrumento de
acesso aos elementos necessários ao planejamento e à avaliação da política Urbla,
subsidiando decisões, tendo por finalidade:
/
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I - produzir e organizar informações gerais e de caráter técnico necessárias
à atividade de planejamento, monitoramento, implementação e avaliação da política urbana,
subsidiando a tomada de decisões ao longo do processo;
II - cumprir a função de comunicação com a sociedade, disponibilizando de
forma clara as informações relativas à gestão da política urbana do Município, através da
página eletrônica da Prefeitura.

Parágrafo único. Para efeitos do caput, deste artigo, deverá ser
implementado um banco de dados e informações, permanentemente atualizado, com
indicadores sociais, culturais, econômicos, financeiros, patrimoniais, administrativos, físicoterritoriais, inclusive cartográficos, ambientais, imobiliários e outros de relevante interesse
para o Município, progressivamente geo-referenciados em meio digital.
Art. 258. O Sistema de Informações Municipais deverá obedecer aos
principios:
I - da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança,
evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos;
II - da democratização, publicização e disponibilização das informações, em
especial as relativas ao processo de implementação, controle e avaliação do POPV.
Art. 259. O Poder Executivo deverá encaminhar à apreciação do Conselho
Municipal de Política Urbana - CMPU, a cada 2 (dois) anos, um plano de atualização e
complementação das informações do Sistema Municipal de Informações, e previsão
orçamentária para sua consecução.
CAPíTULO V
DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
Art. 260. Os instrumentos de democratização da gestão da política urbana,
que viabilizarão a participação social da população, dar-se-ão mediante as seguintes
instâncias:
I - conferência municipal de política urbana;
ri - assembléias territoriais de politica urbana;
111 - audiências públicas;

!

IV - iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;

v . conselhos municipais relàcionados à

política urbana.

Art. 261. O Poder Executivo Municipal, anualmente, submeterá ao
Conselho Municipal de Política Urbana, o relatório de gestão do exercício e plano de ação
para o próximo período, que uma vez analisados, serão enviados à Câmara Municipal, e,
divulgados no Diáno Oficial do Município de Vinhedo, ou em jornal equivalente de circulação
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CAPíTULO VI
DA CONFERêNCIA MUNICIPAL DE pOlíTICA URBANA
Art. 262. As Conferências ocorrerão ordinariamente a cada 2 (dois) anos, e
extraordinariamente quando convocadas, e serão compostas pelos membros do Conselho
Municipal de Política Urbana - CMPU e por representantes do Poder Leg~slatjvo Municipal.

Parágrafo único. Para efeitos do caput deste artigo, 85 Conferências serão
abertas à participação de todos os cidadãos.

Art. 263. A Conferência Municipal de Política Urbana, dentre outras
funções, deverá:
I - apreciar as diretrizes da política urbana do Município;
11 - debater os relatórios anuais de gestão da política urbana, apresentando
críticas e sugestões;
III - sugerir ao Poder Executivo Municipal adequações l"Ias ações
estratégicas destinadas á implementação dos objetivos, diretrizes, planos programas e
projetos;
IV ~ deliberar sobre plano de trabalho para o biênio seguinte:
V • sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor Participativo, a
serem consideradas no momento de sua modificação ou revisão.
CAPiTULO VII
DAS ASSEMBLÉIAS TERRITORIAIS DE pOlíTICA URBANA
Art. 264. As Assembléias Territoriais de Política Urbana são espaços de
discussão de politicas públicas de interesse de setores ou bairros, e, se realizarão sempre
que necessário, com o objetivo -de permitir um diálogo mais qualificado com a população
diretamente envolvida em projetos pontuais ou localizados, para o fim de:
I - ampliar o debate e dar suporte á tomada de decisões do Conselho
Municipal do Plano Diretor;
11 - indicar, mediante eleição, os candidatos á representação popular no
Conselho Municipal de Poli!ica Urbana - CMPU;
111 - auxiliar na elaboração, implementação e monitoramento das politicas
urbanas.

Parágrafo único. A forma de convocação e o funcionamento das
Assembléias Terntoriais de Política Urbana serão regulamentadas por ato do Poder
Executivo Municipal.
TíTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
CAPíTULO I
DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

I

-P

Art. 265. A infração a qualquer dispositivo desta Lei, sujeitará o
dos serviços ou obras ás seguintes penalidades

proPri~rio
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a) advertência;
b) cassação de licença de execução dos servIços ou obras;

c) multa;

d) embargos dos serviços ou obras.
Parágrafo único. As penalidades especificadas neste artigo serão aplicadas
igualmente nos casos de infração, na execução dos serviços ou obras pertencentes a
empresas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais ou municipais.
Art. 266. Verificada a infração a qualquer dispositivo desta Lei, será lavrado

imediatamente, pelo serviço público municipal competente, o respectivo auto, em modelo
oficial, que conterá, obrigatoriamente os seguintes elementos:
I . dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
11 - nome, profissão, idade, estado civil, residência, estabelecimento ou
escritório do infrator:
III - descrição sucinta do fato determinante da infração e de pormenores
que possam servir de atenuante ou de agravante:
IV • dispositivo infringido;

v - nome e assinatura de quem
averbamento

'lO

lavrou;

VI - assinatura do infrator. sendo que, no caso de recusa, haverá
auto pela autoridade que o lavrou.

§ 1° A lavratura do auto de infração independente de testemunhas e, o
servidor público municipal que o lavrou, assumem inteira responsabilidade pela mesma,
sendo passível de penalidade por falta grave, em caso de erros ou excessos.
§ 2° O infrator terá o prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da data da
lavratura do auto de infração para apresentar defesa, por meio de requerimento dirigido ao
Chefe do Executivo.
Art. 267. É da competência do Chefe do Executivo a confirmação do auto
de infração e a determinação de penalidades, ouvido previamente o órgão competente da
Prefeitura.

Seção I
Da Cassação da Lícença de Execução de Serviços ou Obras
Art. 268. A penalidade de cassação da licença de execução de serviços ou
obras se"á aplicada quando forem executados serviços ou obras em desacordo com
dispositivos desta Lei.
CAPiTULO 11
DAS MULTAS

Art. 269. Julgada improcedente a defesa apresentada pelo infrator, ou não
sendo a mesma apresentada no prazo fixado, será imposta multa correspondente à inwo
sendo o infrator intimado a pagâ-Ia na tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo de 05 (c o)

dias.
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Parágrafo unico. As multas serão impostas em grau mínimo, médio e
máximo, considerando-se, para graduá~las, a maior ou menor gravidade da infração, s'Jas
circunstâncias atenuantes ou agravantes e os antecedentes do infrator a respeito dos
dispositivos desta Lei.
Art. 270. Por infrações a qualquer dispositivo desta Lei, serão aplicadas
multas ao infrator, obedecendo-se o critério do artigo anterior no que refere a graduação do
ato infracional, assim entendido:

I - grau mínimo: de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais);
11 - grau médio: de R$ 2.500,01 (dois mil quinhentos reais e um centavo) a
R$ 10.000,00 (dez mil reais);

111 - grau máximo: de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) a R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Art. 271. Quando as multas forem impostas de forma regular e através de
meios hâbeis e quando o infrator se recusar a pagá-las nos prazos legais, esses débitos
serão judicialmente executados.
§ 1Q As multas serão aplicadas na forma regulamentada pelo Código
Tributário Municipal.

§ 2° Os valores das multas de que trata o artigo 270, serão atualizados
anualmel'\te pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado e
publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística· IBGE, ou outro
Indice que vier a substitui-lo, na forma da Lei Complementar Municipal nO 32, de 11 de
dezembro de 2001.
Art. 272. As multas não pagas nos prazos legais serão inscritas em dívida
ativa e cobradas judicialmente

Art. 273. Quando em débito de multa, nenhum infrator poderá receber
quaisquer quantias ou créditos que tiver com a Prefeitura, participar de concorrência, coleta
ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de quaisquer natureza, e nem
transacionar a qualquer título com a Administração Municipal.
Art. 274. Nas reincidências as multas serão aplicadas em dobro.
Parágrafo único. Considera-se reincidência. a repetição da infração de um
mesmo dispositivo desta Lei pela mesma pessoa fisica ou jurídica, depois de passada em
julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à infração anterior.

Art. 275. Aplicada a multa não fica o Infrator desobrigado do cumprimentj
da exigência que a tIver determmado
CAPiTULO 111
DO EMBARGO

Art. 276. O embargo poderá ser aplicado nos segUI~s ~

k
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I • quando estiver sendo executado qualquer serviço ou obra, sem licença
da Prefeitura ou em desacordo com as prescrições desta Lei;

II • quando não for atendida intimação da Prefeitura referente ao
cumprimento de dispositivos desta Lei.

§ 1° Além da notificação do embargo, pelo órgão cornpetente da PrefeitlJra.
deverá ser feita a publicação por edital.
§ 2° Os serviços ou obras que forem embargados deverão ser
imediatamente paralisados.

§ 3° Para assegurar a paralisação de serviço ou obra embargada, a
Prefeitura poderá. se for o caso, requisitar força policial, observados 0$ requisitos legais.

§ 4(1 O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências que
o motivarem e mediante requerimento do interessado ao Chefe do Executivo, acompanhado
dos respectivos comprovantes de pagamento das multas e tributos devidos ou após o
despacho deferindo o recurso.
§ 5° Se o serviço ou obra embargada não fOr legalizado, só poderá
verificar-se o levantamento do embargo após a correção ou elimil'laçâo do que tiver sido
executado em desacordo com dispositivos desta Lei.

§ 6° O embargo do serviço ou obras públicas .em geral, ou de instituições
oficiais por meio de mandato judicial, será efetuado quando não surtirem efeito os pedidos
de providêné,as encaminhados por vias administrativas, através de ofício do órgão
competente da Prefeitura ao Diretor da repartição ou instituição responsável, bem como de
comunicação escrita ao Prefeito, ao Ministro ou ao Secretário ao qual estiver subordínado.
§ 7° No caso de desrespeito ao embargo administrativo em sel'\o-íços ou
obras pertencentes às empresas concessionárias de serviço público, será providenciado
mandado judicial.
TíTULO IX
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 277. Os prazos de que cuidam esta Lei referente as Certidões dos
atos, c~:mtratos, e deCisões requeridas por qualquer interessado para fim de direito
determinado, devem ser cumpridos pela Municipalidade no período de 15 (quinze) das,
contados da data do protocolo e pagas as taxas respectivas.

rL

Art. 278. Para o registro de qualquer desmembramento pelo módulo do
Instítuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - tNCRA, o proprietário deverá obter
junto à Prefeitura, Certidão para a utilização oa área, visando a proteção ambiental.

i

.A

Art. 279. Para novas atividades econômicas da zona rural deverão ser
realizados estudos de reuso da água elou recarga de aqüifero.
I~
Art. 280. Fazem parte integrante desta Lei. os seguintes Anexos:
I - Mapa do Macrozoneamento;

*
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II - Mapa do Zoneamento;

111- Mapa da Hierarquização do Sistema Viário;
IV - Quadro dos Padrões de incomodidade e localização;

v-

Quadro de Parâmetros· Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo na

Macrozona de Consolidação Urbana;
VI - Quadro de Recuos na Macrozona de Consolidação Urbana;
VII - Quadro de Parâmetros - Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo nas
Macrozonas de Proteção Ambiental e Requalificação Urbano-Ambiental;

VIII • Quadro de Recuos nas Macrozonas de Proteção Ambiental e
Requalificação Urbano-Ambiental;
IX - Mapa das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;

x - Quadro de Parâmetros - Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo nas
Zonas Especiais de Interesse Social;
XI- Mapa das Zonas de Interesse Ambiental;
XII - Mapa das Zonas de Interesse Agrícola;
XIII - Quadro de Parâmetros - Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo nas
Zonas Especiais;
XIV - Mapa das Zonas de Interesse Cultural;
XV - Mapa dos Instrumentos, Parcelamento e Edificação Compulsórias;
XVI - Mapa da Operação Urbana Consorciada;
XVII - Mapa dos Instrumentos Áreas para Preempção;
XV111- Mapa das Zonas Especiais de Equipamentos Públicos;
XIX - Mapa das Áreas de Preservação Permanentes - APP's;

f

XX - Mapa Geomorfológico.
TíTULO X
DAS DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

180f

Art. 281. O Plano Viário deverá ser elaborado e aprovado em até
(cento e oitenta) dias após a vigência deste PDPV, pelo Conselho Provisório a ser eleito na 11
Conferência do Plano Diretor.
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Art. 282. Todos os atos configurados em processos administrativos, e
demais projetos de que cuida esta Lei, protocolizados na Prefeitura em data anterior à
vigência deste Plana Diretor Participativo de Vinhedo - PDPV, serão analisados para
aprovação, sobre a égide da Lei Municipal nD 1.210, de 28 de junho de 1984.

Art. 283. O Código Municipal de Obras deverá ser revisto em até 90
(noventa) dias após a vigência do PDPV, garantindo o cumprimento do Decreto Federal
5.296/04 que rege sobre a Acessibilidade Universal.

nO

Art. 284. Os artigos 15, § 1° e 21, parágrafo único, desta Lei, serão
regulamentados por Lei Complementar, no prazo de 90 (noventa) a contar da data de
vigência do novo Plano Diretor.

Art. 285. A Lei de Uso e Parcelamento do Solo especificada. sera
elaborada no prazo de 90 (noventa) a contar da data de vigência deste Plano Diretor
Participativo de Vinhedo - PDPV.
Art. 286. A Lei Municipal nO 2.310, de 5 de setembro de 1997, que Instituiu
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, no que couber, será revista para que nela
conste as seguintes competências:
I - formular, acompanhar a implantação da Politica Municipal para o setor
agrícola;
11 - manifestar-se deliberativamente, na etapa de formulação de legislação
sobre assuntos de interesse do setor agrícola:

111- sugerir critérios para aplicação de incentivos de qualquer natureza para
a produção agricola;
IV - elaborar
Desenvolvimento da Agricultura.

proposta

de

lei

instituindo

o

Fundo

Municipal de

Art. 287. Esta Lei Complementar entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias
após a data de sua publicação.
Art. 288. Revogam-se as disposições em contrário. especialmente a Lei
Municipal nO 1.210. de 28 de junho de 1984
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE VINHEDO - PDPV
SUMÁRIO
TITULO 1- DOS PRINClplOS FUNDAMENTAIS
TiTULO 11- DOS EIXOS ESTRUTURAIS E ESTRATÉGIAS
Capítulo I - Do Reordenamento Urbano
Capítulo II - 00 Meio Ambiente e Saneamento Ambiental
Capítulo 111 - Do Desenvolvimento Econômico
Capitulo IV - Da Moradia
Capitulo V - Do Sistema de Mobilidade
Capitulo VI - Do Sistema de Planejamento, Gestão e Controle
TITULO 111 - DO ORDENAMENTO TERRITORIAL NAS MACROZONAS
Capítulo I - Do Macrozoneamento Seção I - Da Macrozona de Consolidação Urbana
Seção II - Da Macrozona de Proteção Ambiental Leste
Seção 111 - Da Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste
Seção IV - Da Macrozona de Proteção Ambiental Noroeste
Seção V - Da Macrozona de Requalificação Urbano-Ambiental
Capítulo 11 - Do Zoneamento
Seção I - Do Zoneamento na Macrozona de Consolidação Urbana
Subseção I - Da Zona Central
Subseção 11 - Da Zona de Expansão Urbana 1
Subseção 111 ~ Da Zona de Expansão Urbana 2
Subseção IV - Da Zona de Desenvolvimento Diversificado 1
Subseção V - Da Zona de Desenvolvimento Diversif;cado 2
Subseção VI - Da Zona de Desenvolvimento Diversificado 3
Subseção VII - Da Zona Residencial 1
Subseção VIII - Da Zona Residencial 2
Subseção IX - Da Zona de Ocupação Controlada
Subseção X - Da Zona de Desenvolvimento Industrial
Seção 11 - Do Zoneamento na Macrozona de Proteção Ambiental Leste
Subseção I - Da Zona de Conservação Ambiental
Subseção 11 - Da Zona de Ocupação Dirigida 1
Subseção 111- Da Zona Exclusivamente Residencial 1
Seção 111- Do Zoneamento na Macrozona de Proteção Ambiental Sudoeste
Subseção I - Da Zona de Conservação Ambiental Sudoeste
Subseção 11 - Da Zona de Ocupação Dirigida 2
Seção IV - Do Zoneamento na Macrozona de Proteção Ambiental Noroeste
Seção V - Do Zoneamento na Macrozona de Requalificação Urbano-Ambiental
Subseção I - Da Zona de Interesse Turístico

Capítulo 111- Do Sistema Viário e Transportes
Capítulo IV - Do Uso e Ocupação do Solo
Seção I - 00 Uso do solo na Macrozona de Consolidação Urbana
Subseção I - Dos Usos Geradores de Incomodidade
Subseção 11 - Dos Usos dos Geradores de Impacto de Vizinhança
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Subseção 111 - Dos Parâmetros de Ocupação do Solo
Seção 11 - Das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo nas Macrozonas de Proteção
Ambiental
Subseção I - Do Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Proteção Ambiental
Leste
Subseção 11 - Do Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Proteção Ambiental
Sudoeste
Subseção 111 • Do Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Proteção Ambiental
Noroeste

Subseção IV - Do Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Requalificaçâo
Urbano-Ambiental
Capítulo V - Do Parcelamento do Solo
Seção I - Das Disposições Gerais
Subseção I - Das Condicionantes
Seção 11 - Dos loteamentos e Desmembramentos
Subseção I - Dos Parâmetros Urbanísticos
Subseçâo 11- Características das Áreas Institucionais
Subseção 111 - Características dos Espaços Livres e de Uso Público
Subseção IV - Características das Áreas de Preservação Permanente
Seção 111- Dos Condomínios Urbanísticos
Seção IV - Da Regularizaçâo dos Loteamentos Fechados
Capitulo VI - Da Licença Urbanistica para o Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo
Seção I - Da Licença para o Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de
Consolidação Urbana
Seção 11 - Das Diretrizes para o Plano de Parcelamento do Solo
Subseção I - Da Aprovação dos Planos de Parcelamento do Solo

TíTULO IV INTERESSE

DO

ORDENAMENTO TERRITORIAL NAS ZONAS

Capitulo I - Dos pnncipios e objetivos das Zonas de Especial Interesse
Capítulo 11 - Das Zonas Especiais de Interesse Social
Seção I - Das Zonas Especiais de Interesse Social 1
Seção 11 - Das Zonas Especiais de Interesse Social 2
Seção III - Das Zonas Especiais de Interesse Social 3
Seção IV - Dos Parâmetros das Zonas Especiais de Interesse Social
Capitulo IH - Das Zonas Especiais de Interesse Ambiental
Seção 1- Das Zonas Especiais de Interesse Ambiental ~A"
Seção 11 - Das Zonas Especiais de Interesse Ambiental "8"
Seção 111 - Das Zonas Especiais de Interesse Ambiental "C"
Capítulo IV - Das Zonas Especiais de Interesse Agrícola
Seção I - Das Zonas Especiais de Interesse Agrícola "A"
Seção 11 - Das Zonas Especiais de Interesse Agrícola "B"
Seção 111 - Das Zonas Especiais de Interesse Agrícola "C"
Capítulo V - Das Zonas Especiais de Interesse Cultural
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TITULO V - DOS INSTRUMENTOS DE POLiTICA URBANA

Capítulo I - Dos Instrumentos Indutores do Uso Social da Propriedade
Capítulo 11 - Das Operações Urbanas Consorciadas
Capitulo 11I - Do Consórcio Imobiliário
Capítulo IV - Do Direito de Preempção
Capítulo V - Do Direito de Superfície
Capítulo VI - Do Estudo de Impacto de Vizinhança
Capitulo VII- Do Estudo de Impacto Ambiental Municipal
Capítulo VIII - Da Contribuição de Melhoria
TITULO VI- DOS PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS
Capítulo I - Da Operação Urbana do Distrito Industrial

Capítulo 11 - Parque Linear do Rio Capivari
Capítulo 11I - Do Eixo Turístico Estrada de Louveira
Capítulo IV • Da Reabilitação do Centro
Capítulo V-Do Programa de Modernização Administrativa
Capítulo VI - Dos Programas Ambientais
Seção I - 00 Programa de Reflorestamento Ciliar
Seção 11 - 00 Programa de Combate aos Incêndios Florestais elou Áreas com
Manejos Agrários
Seção 1II - Do Programa de Extensão Rural
Seção IV - Do Programa de Aproveitamento do Sistema de Abastecimento A~mentar
Seção V - Do Programa de Conservação dos Solos e dos Recursos Hídricos
Capítulo VII - Do Programa de Valorização do Pedestre e do Ciclista
TITULO VII- DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE
Capitulo I - Do Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e Controle
Capitulo 11 - Do Conselho Municipal de Política Urbana
Capitulo 111- Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial
Capitulo IV - Do Sistema de Informações Municipais
Capítulo V - Dos Instrumentos de Democratização da Gestão
Capítulo VI - Da Conferência Municipal de Politica Urbana
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Capítulo VII - Oas Assembléias Terntoriais de Política Urbana

TITULO VIII - DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
Capitulo I - Disposições Preliminares
Seção I - Da Cassação da Licença de Execução de Serviços ou Obras

Capitulo 11 - Das Multas
Capítulo 11I - Do Embargo
TITULO IX - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
TITULO X - TRANSITÓRIAS
ANEXOS
I - Mapa do Macrozoneamento

11 - Mapa do Zoneamento
11I - Mapa da Hierarquização do Sistema Viário
IV - Quadro dos Padrões de Incomodidade e Localização

v-

Quadro de Parâmetros - Parcelamento, Uso e Ocupação do Soja na Macrozona de
Consolidação Urbana
VI- Quadro de Recuos na Macrozona de Consolidação Urbana

VII - Quadro de Parâmetros - Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo nas Macrozonas de
Proteção Ambiental e Requalificação Urbano-Ambiental
VIII - Quadro de Recuos nas Macrozonas de Proteção Ambiental e Requalificaçâo UrbanoAmbiental
IX - Mapa das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS
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