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APRESENTAÇÃO  

Conforme preconiza o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, o Plano Diretor 

Municipal (PDM) é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana e integra o processo de planejamento municipal, sendo sua implementação e 

execução de competências dos Municípios. Neste sentido, a Lei do Plano Diretor tem 

por objetivo ordenar o desenvolvimento urbano, a partir da orientação dos agentes 

públicos e privados no desenvolvimento e na administração da cidade por meio de 

diretrizes e eixos estratégicos.  

Os preceitos estabelecidos na Lei do PDM deverão refletir-se nas demais 

legislações urbanísticas, de forma que, em conjunto, excedam sua condição de 

documentos administrativos e, sejam efetivas enquanto instrumentos no processo de 

desenvolvimento local, a partir da compreensão integradora dos fatores políticos, 

econômicos, financeiros, culturais, ambientais, institucionais, sociais e territoriais que 

condicionam a situação encontrada no município. 

O conteúdo apresentado a seguir corresponde aos projetos de lei elaborados 

no âmbito de Revisão do PDM. Estes, foram propostos a partir da análise técnica 

realizada pela Consultora em conjunto com a equipe técnica municipal, visando balizar 

as expectativas e demandas dos diversos setores da sociedade, manifestados ao longo 

do processo de revisão, sobretudo nos eventos de participação pública.   

O processo de Revisão do Plano Diretor de Canoinhas também considerou a 

análise e revisão integrada da legislação urbanística, resultando em propostas de 

adequação, atualização e complementação da legislação vigente.  
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PROJETO DE LEI REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Dispõe sobre a Revisão do Plano Diretor do 
Município de Canoinhas. 

 

TÍTULO I - DA FUNDAMENTAÇÃO 

CAPÍTULO I - DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Canoinhas, de acordo com o 

disposto no art. 40, § 3º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, 

na Carta Mundial pelo Direito a Cidade, na Constituição do Estado de Santa Catarina, na Lei 

Orgânica do Município de Canoinhas, e demais legislações correlatas e pertinentes à matéria, 

constituindo o instrumento básico e estratégico da política de desenvolvimento do Município, 

aplicável em todo o seu território, pelos agentes públicos e privados.  

Art. 2º O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo 

o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporar as políticas 

públicas, programas, projetos, planos, diretrizes e as prioridades nele contidas.  

Art. 3º  Os instrumentos legais conexos à política de desenvolvimento do Município serão 

desenvolvidos ou adaptados em consonância com este Plano Diretor, constituindo parte do 

processo contínuo e integrado de planejamento territorial, respeitando e garantindo a 

participação popular.  

Art. 4º Integram o PLANO DIRETOR, instituído pela presente Lei, as seguintes leis: 

I. Lei do Perímetro Urbano; 

II. Lei do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo; 

III. Lei de Parcelamento e Uso do Solo Urbano; 

IV. Lei que institui a Política Municipal de Mobilidade;  

V. Lei de Diretrizes e Hierarquias do Sistema Viário Municipal; 

VI. Código de Obras e Edificações; 
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VII. Código de Posturas;  

VIII. Lei que institui a Política Municipal Ambiental;  

IX. Legislação dos instrumentos de política urbana previstos neste Plano Diretor. 

Parágrafo único. Outras Leis e Decretos poderão regulamentar o Plano, desde que, 

cumulativamente: 

I. Tratem de matéria pertinente ao planejamento municipal, ao desenvolvimento urbano e 

rural; 

II. Mencionem, expressamente, em seu texto, a condição de integrantes do conjunto de Leis 

componentes do Plano; 

III. Definam as ligações existentes e a compatibilidade entre os seus dispositivos e aqueles 

das outras leis já componentes do Plano, fazendo remissão, quando for o caso, aos artigos 

dessas Leis; 

Art. 5º Integram esta Lei os seguintes anexos: 

I. Anexo I - Mapa do Perímetro Urbano; 

II. Anexo II – Mapa do Macrozoneamento Municipal; 

III. Anexo III – Mapa do Macrozoneamento Urbano; 

IV. Anexo IV – Mapa do Zoneamento Urbano; 

V. Anexo V – Mapa do Sistema Viário. 

TÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR  

CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS DO PLANO DIRETOR  

Art. 6º Constituem princípios deste Plano Diretor: 

I. A função social e ambiental da propriedade e da cidade; 

II. Inclusão social; 

III. A preservação e a conservação do meio ambiente e de seus recursos naturais;  

IV. A preservação e valorização da paisagem e do patrimônio cultural e a humanização da 
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cidade;  

V. A garantia do direito a uma cidade sustentável, entendida como aquela que proporciona 

o acesso à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações;  

VI. A gestão democrática;  

VII. A adaptação e a mitigação dos impactos relacionados às mudanças climáticas do 

Município, perpassando transversalmente os temas abrangidos nesta Lei;  

VIII. A gestão dos recursos hídricos, de forma a garantir o fornecimento, acesso, qualidade e 

quantidade de água à população urbana e rural;  

IX. A sustentabilidade e equidade social, econômica e ambiental; 

Parágrafo único. A função social da cidade de Canoinhas corresponde ao direito à terra, à 

moradia, ao saneamento ambiental, a uma cidade humanizada, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho, à cultura, ao lazer e ao meio ambiente 

sustentável, para as presentes e futuras gerações.  

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR 

Art. 7º São objetivos deste Plano Diretor:   

I. Democratizar o acesso à terra, à moradia e aos serviços públicos de qualidade, revertendo 

o processo de segregação socioespacial;  

II. Promover a qualidade de vida e do ambiente urbano e rural, por meio da preservação, 

conservação, manutenção e recuperação dos recursos naturais, em especial a água, do uso de 

energias e tecnologias sustentáveis e da promoção e manutenção do conforto ambiental;  

III. Adotar medidas mitigadoras e de adaptação para a resiliência climática; 

IV. Preservar as áreas de várzea de todos os rios e afluentes no município de Canoinhas e 

proteger a bacia hidrográfica de manancial de abastecimento público  

V. Promover o desenvolvimento sustentável do município, integrando a política físico-

territorial e ambiental com a política socioeconômica;   
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VI. Fomentar, promover, desenvolver e aprimorar atividades e processos tecnológicos que 

resultem na redução das emissões de gases de efeito estufa - GEE;  

VII. Reafirmar os compromissos para com o desenvolvimento urbano sustentável;   

VIII. Promover o reordenamento do território priorizando-se a racionalização, a 

sustentabilidade e a ocupação dos vazios urbanos;  

IX. Fomentar a diversidade econômica no Município disciplinando a instalação de usos e 

atividades e criando mecanismos para a disseminação de centralidades no território;  

X. Promover a distribuição dos equipamentos urbanos e comunitários, dos espaços livres de 

uso público e das áreas verdes, de forma a atender à população residente em todas as áreas 

do Município;  

XI. Universalizar a mobilidade e acessibilidade, aliada às condições de conforto térmico;  

XII. Proporcionar à população o acesso à rede de transporte coletivo eficiente e de qualidade, 

bem como disponibilizar infraestrutura de suporte à utilização de modos de transporte não 

motorizados;  

XIII. Promover a captação de recursos que possibilitem o cumprimento das estratégias, planos, 

programas e projetos, inclusive mediante a criação de incentivos;  

XIV. Coibir o uso especulativo do imóvel urbano de modo a assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade; 

XV. Ordenação e Controle do Uso do Solo, de forma a evitar: 

a) A utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 

infraestrutura; 

d) A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos 

geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

e) A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na subtilização ou não utilização; 

f) A deterioração das áreas urbanizadas; 

g) A poluição e a degradação ambiental. 
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Parágrafo único. Os compromissos referidos no inciso VI deste artigo são expressos, entre 

outros, pela implementação da Nova Agenda Urbana integrada à Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável com o alcance das metas e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS, em especial o ODS 11, que visa tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.  

TÍTULO III - DO ORDENAMENTO TERRITORIAL  

CAPÍTULO I - DO PERÍMETRO URBANO 

Art. 8º O perímetro urbano, indicado no Anexo I desta Lei, é formado pela área urbana da 

Sede do Município de Canoinhas, que engloba a sede dos Distritos de Marcílio Dias e Campo 

da Água Verde, e áreas urbanas das Sedes dos Distritos de Pinheiros; Felipe Schmidt; Paula 

Pereira. 

Parágrafo único. Poderão vir a integrar o perímetro urbano do Município nos termos do art. 

42-B da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001 e com base nas diretrizes deste Plano 

Diretor, outras Áreas de Urbanização Específica a serem criadas mediante Lei de iniciativo do 

Poder Executivo, na forma estabelecida nos arts. 125 e seguintes desta Lei. 

CAPÍTULO II - DO MACROZONEAMENTO 

Art. 9º O Macrozoneamento indicado nos Anexos II e III desta Lei é o estabelecimento de 

áreas diferenciadas de adensamento, uso e ocupação do solo, dando a cada região melhor 

utilização em função das diretrizes de crescimento, de mobilidade urbana, das características 

ambientais e locacionais, objetivando o desenvolvimento urbano sustentável e o bem-estar 

de seus habitantes. 

§1º O adensamento, bem como os usos e atividades permitidos, é conformado às 

características de cada Macrozona, orientando a oferta de infraestrutura e serviços e 

buscando a redução dos custos de administração da cidade. 

§2º As Macrozonas são divididas em Zonas, sendo identificadas de acordo com características 

socioeconômicas, culturais, espaciais e ambientais similares. 
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Art. 10 O território do município de Canoinhas, incluindo áreas urbanas e rurais é dividido nas 

seguintes Macrozonas: 

I. Macrozona Municipal compreendendo: 

a) Macrozona Urbana (MZM-U); 

b) Macrozona Rural (MZM-R); 

c) Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Econômico (MZM-EDE); 

d) Macrozona de Controle da Ocupação (MZM-CO); e 

e) Macrozona de Proteção de Áreas Verdes (MZM-PAV); 

II. Macrozona Urbana compreendendo: 

a) Macrozona Urbana Central (MZU-C); 

b) Macrozona Urbana de Uso Misto (MZ-UM);  

c) Macrozona Urbana de Baixa Densidade (MZU-BD); 

d) Macrozona Urbana de Habitação de Interesse Social (MZU–HIS); 

e) Macrozona Urbana de Controle de Ocupação (MZU-CO); 

f) Macrozona Urbana Industrial (MZU-I); e 

g) Macrozona Urbana de Proteção e Conservação (MZU–PC). 

III. Eixos de Desenvolvimento: 

a) Eixo de Desenvolvimento Econômico (MZU-EDE);  

b) Eixo de Desenvolvimento Urbano 1 (MZU-EDU 1);  

c) Eixo de Desenvolvimento Urbano 2 (MZU-EDU 2); 

d) Eixo  de Desenvolvimento Urbano 3 (MZU-EDU 3); 

e) Eixo de Desenvolvimento Urbano 4 (MZU-EDU 4); 

f) Eixo Parque (MZU-EP).  

Art. 11 Os Eixos de Desenvolvimento são compartimentações das macrozonas, sendo áreas 

passíveis de requalificação urbana, através de parâmetros urbanísticos, incentivos, medidas 

indutoras e aproveitamento de investimentos públicos e privados em equipamentos e 

infraestrutura, conforme as demandas locais existentes.  

§1º Os Eixos de Desenvolvimento tem o propósito de estimular o desenvolvimento 
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econômico, turístico e social, considerando a existência de atividades típicas de áreas centrais, 

subcentros regionais e de bairros, a coexistência de uso residencial e não residencial, e demais 

características da área em que estão situadas. 

§2º A Lei do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá critérios para definir os 

Eixos de desenvolvimento . 

§3º Estudos técnicos poderão ser exigidos nas áreas atingidas pelos Eixos de 

Desenvolvimento, a serem solicitados pelo órgão municipal competente, para avaliação da 

capacidade desses eixos para receber a rede de transportes públicos. 

Seção I - Das Macrozonas Municipais 

Art. 12 Para o planejamento e gestão do uso e da ocupação do território, o Município fica 

dividido em cinco Macrozonas Municipais, de acordo com suas características urbanas, 

ambientais, sociais e econômicas, assim definidas como: 

I. Macrozona Urbana (MZM-U): compreende a área urbanizada ou a urbanizar do território, 

incluindo a ocupação urbana da Sede Municipal e das Sedes Distritais, de forma a promover o 

desenvolvimento sustentável destes territórios, de modo a direcionar, ordenar e controlar a 

ocupação e seu adensamento, tendo em vista a oferta e a demanda por redes de 

infraestruturas urbanas, serviços públicos, equipamentos comunitários e demais atividades 

que possibilitem o direito à cidade sustentável. 

II. Macrozona Rural (MZM-R): compreende a área do Município, caracterizada, 

fundamentalmente, pela aptidão do solo ao desenvolvimento de atividades primárias de 

caráter rural e à conservação e preservação ambiental, de forma a incentivar o 

desenvolvimento econômico sustentável o incentivo à produção agropecuária e à exploração 

mineral, além da promoção do turismo rural e do ecoturismo. 

III. Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Econômico (MZM-EDE): compreende a faixa de 

150m ao longo de cada lado do eixo rodoviário BR-280, e 50m ao longo de cada lado dos eixos 

SC-120 e SC-477, que cortam o município e que se caracterizam por corredores de passagem 

da produção econômica intermunicipal. Nesses eixos, serão permitidas atividades de médio 

porte compatíveis com o desenvolvimento econômico, desde que previamente aprovadas 
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pelo órgão competente municipal e licenciadas pelo órgão ambiental e demais órgãos 

competentes.  

IV. Macrozona de Controle da Ocupação (MZM-CO): compreende a porção sudoeste do 

território municipal, onde se encontram as maiores declividades no relevo e os fragmentos de 

mata nativa e áreas de floresta Ombrófila Mista, onde, por suas características ambientais, 

locacionais e urbanísticas, deverá ocorrer uma ocupação mais restritiva e a preservação do 

meio ambiente.  

V. Macrozona de Proteção de Áreas Verdes (MZM-PAV): compreende a área da floresta 

Ombrófila Mista, sobre solo de várzea e baixas declividades, áreas limítrofes aos principais 

corpos hídricos do Município, Rio Iguaçu, Rio Negro, Rio Canoinhas e Rio Paciência, tendo 

como objetivos primordiais a proteção e a conservação do sistema natural existente e a 

preservação da qualidade ambiental. 

Parágrafo único. As Macrozonas Municipais definidas neste artigo estão delimitadas em 

mapa, objeto do Anexo II desta Lei Complementar.   

Seção II - Das Macrozonas Urbanas 

Art. 13 Para o planejamento e gestão do uso e da ocupação do território, o Município fica 

dividido em 7 (sete) Macrozonas Urbanas, de acordo com suas características urbanas, 

ambientais, sociais e econômicas similares, em relação à política de desenvolvimento urbano, 

assim definidas como: 

I. Macrozona Urbana Central (MZU-C): compreende as áreas urbanas com capacidade de 

acomodar maior densidade populacional, com previsão de maior diversificação de usos e 

atividades e potencial construtivo, incluindo o trecho canalizado do Arroio Monjolo. 

II. Macrozona Urbana de Uso Misto (MZ-UM): incide na maior parte da área oeste do 

território urbano e compreende as áreas com previsão de média densificação populacional, 

com prioridade para a consolidação das redes de infraestrutura, equipamentos e serviços 

públicos; 

III. Macrozona Urbana de Baixa Densidade (MZU-BD): compreende as áreas urbanas 

localizadas nas bordas do perímetro urbano, ao sul do território com baixa infraestrutura e 
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segregadas pela BR 280, ao norte e a noroeste áreas de transição com o meio rural, com 

previsão de menor densidade populacional; 

IV. Macrozona Urbana de Habitação de Interesse Social (MZU–HIS) compreende as áreas 

urbanas onde se objetiva a promoção do adensamento construtivo e populacional, de 

atividades econômicas e serviços públicos, a diversificação de atividades e a qualificação 

paisagística dos espaços públicos de forma a adequar o uso do solo à demanda de habitações 

de interesse social; 

V. Macrozona Urbana de Controle de Ocupação (MZU-CO) compreende as áreas urbanas ao 

norte do bairro Campo do Água Verde que, por suas características ambientais, locacionais e 

urbanísticas, uma ocupação urbana mais restritiva; 

VI. Macrozona Urbana Industrial (MZU-I): compreende as áreas urbanas com prioridade para 

o desenvolvimento de atividades industriais, e de serviços e logística; 

VII. Macrozona Urbana de Proteção e Conservação (MZU–PC): compreende as áreas que 

deverão ter usos compatíveis com as fragilidades ambientais do entorno urbano, inclusas as 

áreas de APP, de acordo com a legislação federal sobre o assunto. 

Parágrafo único. As Macrozonas Urbanas definidas neste artigo estão delimitadas em mapa, 

objeto do Anexo III desta Lei Complementar. 

Seção III - Dos Eixos de Desenvolvimento 

Art. 14 Para o planejamento e gestão do uso e da ocupação do território, a área urbana sede 

fica dividida em 6 (seis) Eixos, de acordo com suas características assim definidos: 

I. O Eixo de Desenvolvimento Econômico (MZU-EDE) se constitui pelos lotes confrontantes 

ao longo do eixo rodoviário da BR-280, e eixo rodoviário da SC-477 caracterizado por constituir 

um importante polo econômico de serviços, aonde serão permitidas atividades compatíveis 

com o desenvolvimento econômico, desde que previamente aprovadas pelo órgão 

competente municipal e licenciadas pelo órgão ambiental e demais órgãos competentes.  

II. Os Eixos de Desenvolvimento Urbano (MZU-EDU) são as principais áreas de estruturação 

linear da cidade, caracterizadas como áreas de expansão do centro tradicional, constituindo 

corredores de ocupação mista e de alta densidade, tendo como suporte os sistemas de 
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circulação e de transporte compostos:  

a) um sistema de transporte coletivo; 

b) rede cicloviária; e, 

c) liberação do uso do solo para implementação de oferta serviços e comércio em relação as 

zonas lindeiras. 

III. Os Eixos de Desenvolvimento Urbanos se subdividem em: 

a) Eixo de Desenvolvimento Urbano 1 (EDU1) compreende os lotes confrontantes ao longo 

da Rua Sergio Gapski; a R. Reinoldo Hubner, virando na R. Emídio de Souza e virando na R. 

Abel Rosa Nascimento; e a Av. Sem. Ivo D’Aquino desde da Henrique Sorg até o limite do 

perímetro urbano;  

b) Eixo de Desenvolvimento Urbano 2 (EDU2) compreende os lotes confrontantes ao longo 

das seguintes vias: Av. dos Expedicionários desde a BR280 até a Adolfo Bading e a Av. Rubens 

Ribeiro da Silva desde a BR280 até Rua São José, no bairro Campo D’Água Verde;   

c) Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 (EDU3) compreende os lotes confrontantes ao longo 

da Avenida Duque de Caxias; da Rua Getúlio Vargas entre as ruas 3 de Maio e Henrique Sorg; 

d) Eixo de Desenvolvimento Urbano 4 (EDU4) compreende os lotes confrontantes ao longo 

da Rua Henrique Sorg desde a rua Guilherme Gonchorowski até o início da rua Adão Tyszka, e 

desta até a Estrada Dona Francisca. 

IV.    O Eixo Parque (EP) compreende a via perimetral ao Parque Urbano do Água Verde, do 

centro à Estação de Marcílio Dias. O eixo está sobre a Rua Wendelin Metzger, com início em 

Marcílio Dias na intercessão com a rua Wiegando Olsen, o qual continua a sul até o 

cruzamento com a Travessa Sete de Setembro.  

Parágrafo único. Os Eixos definidos neste artigo estão delimitados em mapas, objeto dos 

Anexos III e IV desta Lei Complementar. 

TÍTULO IV - DO MEIO AMBIENTE E DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

Art. 15  São diretrizes para preservação e proteção do meio ambiente e para a mitigação e 

adaptação às alterações climáticas: 
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I. Integrar as estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas com outras 

políticas públicas municipais, estaduais e federais, em especial as de meio ambiente, 

ordenamento urbano, competitividade econômica, transporte, energia, saúde, saneamento, 

indústria, agropecuária e atividades florestais;  

II. Contribuir para a minimização dos efeitos das ilhas de calor e da impermeabilização do 

solo;  

III. Elevar a qualidade do ambiente urbano e rural, por meio da preservação e recuperação 

dos recursos naturais;  

IV. Conscientizar a população, por meio da educação ambiental, quanto à preservação do 

meio ambiente e as causas e efeitos das mudanças climáticas;  

V. Reestruturar o mosaico da paisagem do município de forma a conectar as áreas 

especialmente protegidas e remanescentes florestais com as áreas de relevante interesse 

ambiental de forma a compor a infraestrutura verde do Município;  

VI. Implementar mecanismos de recuperação da biodiversidade, para propiciar maior 

resiliência aos ecossistemas urbanos e rurais para enfrentar as mudanças climáticas e para a 

manutenção e recuperação dos serviços ambientais, além de contribuir como elemento de 

conforto ambiental, desenvolvimento econômico, qualificação urbanística, produção agrícola 

de baixo impacto e atividade turística;  

VII. Elaborar e executar programas destinados à recuperação e preservação de Áreas de 

Preservação Permanente - APPs e dos corpos hídricos do Município, em especial para 

proteção das nascentes, proporcionando incentivos à população para a preservação dessas 

áreas;  

VIII. Fortalecer e ampliar a fiscalização ambiental, com a participação das comunidades do seu 

entorno;  

IX. Introduzir na gestão do Meio Ambiente do Município o conceito de ativo ambiental, com 

vistas à valoração dos benefícios financeiros privados, provenientes de investimentos 

públicos, que possam ser captados para o bem coletivo, de forma a viabilizar as ações de 

Compensação Ambiental;  
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X. Manter atualizado, no âmbito do Cadastro Municipal de Informações para o 

Planejamento, o estado de conservação do patrimônio ambiental do Município, visando 

orientar e agilizar a fiscalização e a aplicação das penalidades cabíveis diante de eventuais 

infrações contra o meio ambiente;  

XI. Criar programa permanente para prevenção e resposta a desastres naturais e ambientais, 

aí incluídas as queimadas, com gestão de risco e monitoramento contínuo, buscando a 

utilização de brigadistas voluntários;  

XII. Combater a poluição sonora e revisar a legislação que trata sobre a geração de ruídos;  

XIII. Incentivar a adoção dos sistemas de drenagem sustentável em área urbana em 

complemento à drenagem artificial, recuperando e ampliando a capacidade de retenção, 

absorção e infiltração de águas pluviais no solo, como parte das ações de otimização da 

infraestrutura verde;  

XIV. Elaborar o Plano de Arborização Urbana como instrumento do planejamento e 

desenvolvimento urbano sustentável, detalhando suas diretrizes e proposições, a ser 

aprovado por lei específica, no prazo de até 36 (trinta e seis) meses após a aprovação desta 

Lei. 

Parágrafo único. Os projetos paisagísticos elaborados a partir da adoção de Áreas Verdes 

deverão ter anuência do órgão responsável pela Política Municipal de Meio Ambiente para 

sua execução. 

TÍTULO V - DAS DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS  

CAPÍTULO I - DA MOBILIDADE URBANA 

Art. 16 O sistema de mobilidade municipal compreende: 

I. Os modos de transporte urbano, incluindo motorizados e não motorizados;  

II. Os serviços de transportes urbanos de passageiros e de cargas, de uso coletivo ou 

individual e de natureza pública ou privada;  

III. A infraestrutura de mobilidade: 
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a) Vias e logradouros públicos;  

b) Estacionamentos;  

c) Terminais de transportes e pontos para embarque e desembarque, tanto de passageiros 

como de cargas;  

d) Sinalização viária e de endereçamento;  

e) Equipamentos, instalações e instrumentos de operação e controle. 

Art. 17 São diretrizes para a mobilidade urbana: 

I. Promover a integração com a política de desenvolvimento urbano, de habitação e de 

desenvolvimento econômico do Município;  

II. Priorizar os modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e os dos serviços 

de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;   

III. Integrar os modos e serviços de transporte urbano;   

IV. Otimizar a distribuição de recursos orçamentários para investimentos em transportes 

coletivos, considerando os modais e sua integração;  

V. Criar sistema de mobilidade e transporte, considerando a otimização das rotas e a 

construção de ciclovias e calçadas acessíveis, seguras, sombreadas por arborização e 

conectadas aos pontos de ônibus;  

VI. Mitigar os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e 

cargas na cidade;   

VII. Incentivar o uso de energias renováveis e menos poluentes;   

VIII. Priorizar os projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e 

indutores do desenvolvimento urbano integrado;  

IX. Promover acessibilidade, conforto e segurança aos pedestres, intensificando a iluminação 

ao longo das vias e instalação de semáforos com sonorizadores nos locais de maior 

movimentação de pedestres;  

X. Promover estudos visando à viabilização da implantação do transporte coletivo adequado 

à demanda e necessidades da população rural; 
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Art. 18 São estratégias da mobilidade urbana: 

I. Criação de sistema integrado de mobilidade, dando prioridade à otimização das rotas e à 

construção de ciclovias e calçadas, de forma a conectá-las com os pontos de ônibus;  

II. Implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana;  

III. Elaboração da Lei das Calçadas integrada ao Plano Municipal de Arborização, definindo 

padrões e responsabilidades públicas e privadas;  

IV. Implementação da rede cicloviária, identificando os trechos prioritários, interligando os 

trechos já existentes e promovendo a construção de paraciclos e de pontos de apoio aos 

ciclistas, com arborização das ciclovias de acordo como o Plano Municipal de Arborização;  

V. Melhoria das redes cicloviárias e das calçadas, exigindo a aplicação de padronização 

municipal quando da implantação de novos parcelamentos;  

VI. Requalificação do entorno dos equipamentos públicos com foco na priorização de 

pedestres;  

VII. Promoção periódica de campanhas educativas para a mobilidade sustentável, abordando 

inclusive o respeito ao pedestre;  

VIII. Priorização do transporte público coletivo e dos modos não motorizados de transporte; 

IX. Requalificação das áreas destinadas a estacionamentos considerando a ampla inserção de 

paraciclos e de arborização. 

Parágrafo único. A padronização das calçadas será objeto de lei específica de iniciativa do 

Poder Executivo, acompanhada de Cartilha Explicativa para divulgação junto à população. 

Art. 19 O Plano de Mobilidade será realizado concomitantemente com o Plano Diretor e se 

dará em conformidade à Lei Federal no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, e suas alterações, 

contemplará princípios, os objetivos e as diretrizes deste Plano Diretor, como: 

I. Serviços de transporte público coletivo, inclusive transporte escolar, táxi, bicicleta pública;  

II. Circulação viária, incluindo sistema viário, hierarquização de vias e gestão;  

III. Infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, tratando dos instrumentos de gestão 

de demandas por viagens;  
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IV. Acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;  

V. Integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não 

motorizados;  

VI. Operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;  

VII. Os polos geradores de viagens;  

VIII. As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;  

IX. As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  

X. Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da 

infraestrutura de mobilidade urbana; e  

XI. A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana 

em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

Seção I - Do Sistema Viário 

Art. 20 O sistema viário de Canoinhas é composto pelo sistema viário urbano e pelo sistema 

rodoviário municipal. 

Parágrafo único. O sistema viário urbano é interligado ao sistema rodoviário do Município, 

constituído pelas estradas municipais localizadas no seu território, bem como aos sistemas 

rodoviários estadual e federal. 

Art. 21 São diretrizes para o Sistema Viário: 

I. Garantir a segurança, a fluidez e o conforto na circulação de todos os modos de 

transporte; 

II. Destinar vias ou faixas, preferenciais ou exclusivas, priorizando os modos não motorizados 

e coletivos de transporte; 

III. Destinar espaços urbanos no sistema viário para a implantação de infraestrutura de apoio 

a todos os modos de transporte; 

IV. Promover a acessibilidade de pedestres e ciclistas ao sistema de transporte; 

V. Promover a implantação do sistema viário de forma ambientalmente sustentável; 
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VI. Promover medidas reguladoras para o transporte de cargas pesadas e cargas perigosas na 

rede viária urbana. 

Art. 22 As especificações técnicas do Sistema Viário Urbano, constam da Lei do Sistema Viário 

do Município de Canoinhas, outras categorias de via poderão ser criadas pela Lei referida no 

parágrafo anterior. 

Art. 23 O Plano de Mobilidade estabelecerá as diretrizes e as prioridades para implantação 

do Sistema Viário no território municipal. 

Seção II - Do Transporte Coletivo 

Art. 24 São diretrizes para o transporte coletivo de Canoinhas:   

I. Garantir oferta de transporte público urbano eficiente, acessível, sustentável e de 

qualidade; 

II. Promover a integração multimodal dos serviços de transporte coletivo, atendendo às 

demandas do transporte de passageiros e cargas; 

III. Priorizar tecnologia de transporte, bem como modernização da frota, que resulte em 

menor grau de impacto ambiental; 

IV. Promover a integração dos serviços de transporte coletivo com os modos de transportes 

não motorizados; 

V. Promover melhorias nos pontos de parada, inclusive com implantação de paraciclos e 

arborização no entorno; 

VI. Melhorar o transporte escolar, inclusive na área rural, buscando o acesso universal aos 

alunos; 

VII. Garantir que os responsáveis pela implantação de novos loteamentos implantem, sempre 

que necessário, pontos de ônibus e baias seguindo a padronização estabelecida pelo 

Município. 

CAPÍTULO II - DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Art. 25 São diretrizes para o desenvolvimento econômico do Município:   
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I. Diversificar e fortalecer a estrutura da atividade econômica;  

II. Fortalecer as cadeias produtivas de turismo, saúde, educação, tecnologia e logística, de 

forma a promover a integração no nível regional e nacional;  

III. Promover uma melhoria expressiva do ambiente de negócios para ganho de atratividade 

para empresas e investimentos, reduzindo a taxa de desocupação e fortalecendo o contínuo 

crescimento da renda média dos trabalhadores;  

IV. Incentivar adoção de atividades e tecnologias de baixa emissão de GEE e o 

desenvolvimento de novos padrões sustentáveis de produção e consumo de forma a 

promover a transição para uma economia de baixo carbono e fortalecer a economia circular;   

V. Introduzir o conceito de ativos ambientais, com vistas à valoração dos benefícios 

financeiros provenientes de investimentos públicos ou privados, que possam ser captados 

para o bem coletivo;   

VI. Fomentar as centralidades de forma a promover o desenvolvimento econômico e social;   

VII. fortalecer as cadeias produtivas locais urbanas e rurais, incorporando transformações 

tecnológicas, processo, gestão para setores privados e públicos, agregando valor aos produtos 

e serviços gerados em Canoinhas;  

VIII. Ordenar e disciplinar o desenvolvimento socioeconômico de modo a proporcionar uma 

integração das cadeias produtivas locais;   

IX. Prospectar a captação de recursos provenientes dos setores público, privado e 

organizações não governamentais para viabilização dos projetos municipais;   

X. Fomentar a integração entre equipamentos considerados vetores de crescimento 

econômico; 

XI. Reforçar as condições de centralidade em relação a municípios adjacentes. 

XII. Fortalecer a capacidade de investimento público municipal. 

Art. 26 São estratégias para o desenvolvimento econômico do Município: 

I. Organização eficiente e dinâmica do território, otimizando a produtividade e apoiando a 

melhoria da qualidade de vida da população;  
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II. Implementação de áreas específicas de intervenção para o desenvolvimento econômico 

de Canoinhas, com base nos polos de geração de trabalho e renda;  

III. Promoção de ações integradas entre as diferentes esferas com articulação técnica, política 

ou financeira entre o setor público, iniciativa privada, organismos internacionais e 

multilaterais;  

IV. Fortalecimento das cadeias produtivas locais por meio de uma agenda de incentivos;  

V. Ações de incentivo ao desenvolvimento estratégico do Município; 

VI. Ações de incentivo às cooperativas e empreendedorismo;  

VII. Ações de incentivo à formalização de programa municipal de pesquisa e desenvolvimento 

científico e tecnológico;  

VIII. Difundir a cultura empreendedora, estimulando a diversificação e a desconcentração das 

atividades econômicas do município; 

IX. Apoiar a divulgação aos mercados interno e externo dos produtos e serviços oferecidos 

pelo micro, pequenas e médias empresas locais; 

X. Estimular o desenvolvimento de incubadora de empresas para micro e pequenos 

empreendedores da área de tecnologia;   

XI. Criar mecanismos específicos de apoio ao Microempreendedor Individual - MEI, 

Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP.   

CAPÍTULO III - DO SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 27 Considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, equipamentos, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável; esgotamento 

sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas 

pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. 

§1º A prestação de serviços públicos de saneamento observará o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que poderá ser, a critério do Poder Executivo, específico para cada 

serviço, abrangendo as questões indicadas na Política Nacional de Saneamento Básico, de que 

trata a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. 
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§2º O Plano referido no parágrafo anterior deve ser compatível com os demais planos, 

programas e projetos referidos nesta Lei. 

§3º  A política de saneamento básico deverá estar em estrita consonância com a de 

Conservação e Preservação Ambiental e deverá instituir a gestão integrada, com vistas à 

prevenção e o controle da poluição, a proteção e a recuperação da qualidade do meio 

ambiente, a inclusão social e a promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos 

recursos naturais. 

Art. 28 A prestação de serviços de saneamento básico para a área urbana do Município deve 

ser priorizada, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, buscando-se a sustentabilidade econômico-financeira, sempre 

que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. 

Art. 29 São diretrizes para o Saneamento Básico: 

I. Adotar tecnologias inovadoras, alternativas e sustentáveis para soluções de saneamento 

básico, fomentando o desenvolvimento científico e a capacitação de recursos humanos;  

II. Articular os programas, projetos urbanísticos, o parcelamento do solo e a regularização 

fundiária com as ações de saneamento, de forma a assegurar a preservação dos mananciais, 

a produção de água tratada, o tratamento dos esgotos sanitários, a drenagem urbana, o 

controle de vetores e a adequada coleta e disposição final dos resíduos sólidos;  

III. Integrar as políticas, programas, projetos e ações governamentais relacionadas com o 

saneamento, saúde, recursos hídricos, biodiversidade, desenvolvimento urbano e rural, 

habitação, uso e ocupação do solo;   

IV. Estabelecer ações preventivas para a gestão dos recursos hídricos, realização da 

drenagem urbana, gestão integrada dos resíduos sólidos e líquidos e conservação das áreas 

de proteção e recuperação de mananciais e das unidades de conservação;   

V. Adotar medidas para a sensibilização e participação social, assegurando a participação 

efetiva da sociedade na formulação das políticas, no planejamento e controle de serviços de 

saneamento;  

VI. Proporcionar, de forma curricular ou transversal, a educação sanitária e ambiental.   
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VII. Priorizar planos, programas e projetos que visem à ampliação de saneamento das áreas 

ocupadas por população de baixa renda;  

VIII. Promover política tarifária que considere as condições econômicas, garantindo que a 

tarifa não seja empecilho para a prestação de serviços;  

IX. Estabelecer mecanismos de controle sobre a atuação de concessionários dos serviços de 

saneamento, de maneira a assegurar a melhoria da gestão e adequada prestação dos serviços 

e o pleno exercício do poder concedente por parte do Município;  

X. Promover o controle da poluição industrial, visando o enquadramento dos efluentes a 

padrões de lançamento previamente estabelecidos;  

XI. Incentivar sistemas de monitorização para o controle de contaminação do lençol freático 

nas áreas de depósito de resíduos industriais e de aterros sanitários;  

XII. Promover o controle de vetores em todo o Município, visando à prevenção das zoonoses 

e à melhoria da qualidade de vida.  

Seção I - Do Abastecimento De Água 

Art. 30 O abastecimento de água é constituído pelos serviços necessários ao abastecimento 

público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 

de medição. 

Parágrafo único. São componentes do sistema de abastecimento de água: 

I. A infraestrutura de captação, tratamento, adução, armazenamento e distribuição de água 

potável;  

II. Os mananciais hídricos.  

Art. 31 Constituem diretrizes para o abastecimento de água: 

I. Empreender ações para assegurar a oferta de água para consumo residencial e outros 

usos, com regularidade, em quantidade suficiente para atender às necessidades básicas e com 

qualidade compatível com padrões de potabilidade;  

II. Promover a proteção e a recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais;  

III. Providenciar estudos que apontem novos mananciais para abastecimento de água que 
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atendam ao acréscimo populacional a médio e longo prazos, considerando a eficiência, a 

salubridade e a sustentabilidade ambientais das bacias hidrográficas, as fragilidades e 

potencialidades do território e as formas de uso e ocupação do solo indicados nesta Lei;  

IV. Implantar medidas voltadas à redução das perdas nos sistemas de abastecimento de água;   

V. Controlar as atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras das águas nas bacias 

dos mananciais de abastecimento, articulando ações, se necessário, com o Estado de Santa 

Catarina ou com Municípios da Região Metropolitana Norte/Nordeste-SC; 

VI. Adotar medidas para a proteção e controle dos mananciais superficiais e subterrâneos, 

com o controle da perfuração de poços artesianos e a proteção dos mesmos em relação à 

contaminação por atividades poluidoras no seu entorno;   

VII. Desenvolver alternativas de reutilização de águas servidas para usos que não requeiram 

condições de potabilidade;  

VIII. Promover campanhas educativas que visem a contribuir para a redução e racionalização 

do consumo de água.  

Art. 32 São estratégias para o abastecimento de água do Município de Canoinhas: 

I. Implantar medidas voltadas à manutenção e recuperação dos mananciais utilizados para 

abastecimento humano e atividade agrícola;  

II. Cadastrar as redes existentes e incluir no Plano Municipal de Saneamento Básico os 

projetos previstos para expansão de redes, adutoras e estações de tratamento de água;  

III. Adoção de medidas para melhoria e ampliação de infraestrutura para o abastecimento de 

água nas comunidades rurais. 

Seção II - Do Esgotamento Sanitário 

Art. 33 O esgotamento sanitário compreende a coleta, transporte, tratamento e disposição 

final de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente, com a disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação 

de unidades de tratamento. 

Art. 34 São diretrizes para o esgotamento sanitário: 
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I. Promover a implantação, ampliação e o aperfeiçoamento dos sistemas de coleta, 

tratamento e disposição final de esgoto;  

II. Eliminar os lançamentos de esgotos nos cursos d’água e no sistema de drenagem e de 

coleta de águas pluviais, contribuindo para a recuperação de rios, córregos e represas;   

III. Priorizar os investimentos para a implantação de sistema de esgotamento sanitário nas 

áreas desprovidas de redes, especialmente naquelas servidas por fossas rudimentares ou 

cujos esgotos sejam lançados na rede pluvial, ou quando as características hidrogeológicas 

favorecerem a contaminação das águas subterrâneas;  

IV. Incluir no Plano Municipal de Saneamento Básico, na parte referente ao Esgotamento 

Sanitário, a previsão dos locais para os quais se prevê a instalação de estações elevatórias e 

de tratamento de esgotos, objetivando a informação da população e evitar conflitos com os 

moradores atuais e futuros dos parcelamentos adjacentes; 

Art. 35 Constituem estratégias para o esgotamento sanitário: 

I. Priorizar os investimentos para a implantação de sistema de esgotamento sanitário nas 

áreas desprovidas de redes, servidas por fossas rudimentares ou cujos esgotos sejam lançados 

na rede pluvial, ou quando as características hidrogeológicas favorecerem a contaminação das 

águas subterrâneas;  

II. Fornecer meios para implantação, em articulação com os órgãos competentes, sistemas 

individuais de esgotamento sanitário nos assentamentos isolados, com tecnologias 

adequadas a cada situação;  

III. Cadastrar as redes existentes e incluir no Plano Municipal de Saneamento Básico os 

projetos previstos para sua expansão e estações de tratamento de esgoto.  

Seção III - Da Gestão dos Resíduos Sólidos 

Art. 36 A gestão dos resíduos sólidos compreende a limpeza urbana e o manejo dos resíduos 

sólidos que inclui a coleta, transporte, transbordo, triagem para fins de reutilização ou 

reciclagem, tratamento e destino final do lixo doméstico, do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas, os provenientes de feiras livres, mercados, parques, 

edifícios públicos e  bem como dos originários de demais atividades comerciais, industriais e 
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de serviços, que não sejam considerados como de responsabilidade do seu gerador. 

§1º Nos casos de resíduos sólidos industriais, comerciais, agrossilvopastoris, de serviços de 

transportes, de mineração, de construção civil e de saúde cujo manejo seja atribuído ao 

gerador, cabe a este a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final ambientalmente 

adequada do resíduo, em conformidade com as legislações específicas. 

§2º O Plano de Saneamento Básico deverá conter prescrições para manejo dos resíduos 

sólidos urbanos, em especial dos originários de construção e demolição, com previsão de 

usinas de reciclagem, bem como dos serviços de saúde. 

Art. 37 São diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos: 

I. Proteger a saúde pública e a qualidade do meio ambiente;  

II. Reduzir a geração dos resíduos sólidos, mediante práticas de consumo sustentável;  

III. Responsabilizar os agentes produtores pelos resíduos gerados em razão dos seus 

produtos ou dos seus sistemas de produção e suas consequentes externalidades negativas;   

IV. Controlar os efeitos potencialmente danosos ao meio ambiente e à saúde nas áreas de 

armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos;  

V. Incentivar estudos e pesquisas direcionados para a busca de alternativas tecnológicas e 

metodológicas para implantação de aterro sanitário quando for o caso. 

Art. 38 Constituem estratégias para a gestão dos resíduos sólidos: 

I. Adoção de medidas pelo Poder Executivo que determinem a coleta seletiva dos resíduos 

editando-se regulamentação específica para tal finalidade;    

II. Adoção de providências que permitam a reciclagem dos resíduos sólidos, mediante a 

ações a serem implementadas, preferencialmente, por cooperativas, promovendo a inclusão 

socioeconômica dos catadores de material reciclável;  

III. Indicação de ecopontos para recebimento de resíduos diversos. 

IV. Promover programas de incentivo a correta separação dos resíduos sólidos domiciliares, 

através de campanhas educativas e medidas compensatórias. 

Seção IV - Do Manejo de Águas Pluviais 
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Art. 39 O manejo de águas pluviais compreende as seguintes atividades: 

I. Drenagem urbana;  

II. Transporte de águas pluviais urbanas;  

III. Detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias;  

IV. Tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas. 

Art. 40 São diretrizes para o manejo de águas pluviais: 

I. Adotar providências no sentido de implantar infraestrutura básica adequada para 

promover o manejo das águas pluviais externas, com vistas a garantir segurança da vida e do 

patrimônio, bem como evitar e reduzir prejuízos ambientais e econômicos decorrentes de 

processos erosivos e de retenção de água;  

II. Garantir o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas pluviais a partir das 

características do solo e da capacidade de suporte das bacias hidrográficas, observando-se a 

obrigatoriedade de previsão de áreas para execução das estruturas de infiltração, detenção 

ou retenção das águas pluviais nos parcelamentos, como bacias de decantação;  

III. Readequar os pontos de lançamento de drenagem existentes, de forma a garantir a 

dissipação de energia, antes de lançamento no leito dos córregos;  

IV. Incentivar o aproveitamento das águas pluviais mediante a captação ou aproveitamento 

de águas pluviais nas edificações, nas áreas públicas e privadas, condicionado ao atendimento 

dos requisitos de saúde pública e de proteção ambiental pertinentes;   

V. Preservar e recuperar as áreas de interesse para a drenagem, tais como várzeas, fundos 

de vale, faixas sanitárias dos cursos de água, áreas sujeitas a inundações e cabeceiras de 

drenagem, compatibilizando com o uso de parques, praças e áreas de recreação;   

VI. Elaborar e manter atualizado diagnóstico da drenagem urbana no Município, enfocando 

os aspectos relacionados à prevenção e controle de inundações, às condições de risco à saúde, 

ao risco geológico e à expansão do sistema de circulação;  

VII. Buscar alternativa de gestão que viabilize a autossustentação econômica e financeira do 

sistema de drenagem urbana;  
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VIII. Proceder aos estudos e medidas que previnam e evitem danos às áreas urbanas e 

unidades de conservação nas áreas especiais de relevante interesse ambiental;  

IX. Adotar medidas que visem à eliminação dos lançamentos clandestinos de efluentes 

líquidos e dos resíduos sólidos de qualquer natureza nos sistemas de drenagem pluvial;  

X. Incentivar a adoção de implantação de drenagem sustentável nos empreendimentos. 

Art. 41 Constituem estratégias para o manejo de águas pluviais: 

I. Elaboração de Plano Municipal de Drenagem Urbana no prazo de até 36 (trinta e seis) 

meses após a aprovação desta Lei; 

II. Estabelecimento de diretrizes para o uso de dispositivos artificiais de captação de águas 

pluviais para fins de retenção, aproveitamento e recarga de aquíferos em unidades 

imobiliárias e empreendimentos, indicando incentivos para sua implementação;  

III. Estabelecimento na Lei de Uso e Ocupação do Solo de taxas de permeabilidade mínima 

para as unidades imobiliárias.  

Parágrafo único. A taxa de permeabilidade tem por objetivo: 

I. Propiciar a infiltração de águas pluviais;  

II. Contribuir para o conforto higrotérmico;  

III. Contribuir com a evapotranspiração e com a redução de ilhas de calor;  

IV. Favorecer a qualidade do ar;  

V. Minimizar o escoamento superficial de águas pluviais e reduzir alagamentos; 

VI. Contribuir para a paisagem e a qualidade do espaço urbano. 

Subseção Única - Da Drenagem Sustentável 

Art. 42 O Sistema Urbano de Drenagem Sustentável –SUDS, composto por ações para 

regeneração do ciclo hidrológico natural, deverá ser implementado por meio da adoção de 

técnicas e projetos de amortecimento das vazões de ponta e retenção da água pluvial visando 

controlar o escoamento superficial, o mais próximo possível do local onde a precipitação 

atinge o solo, por meio de armazenamento temporário e promovendo a infiltração do excesso 

de água, e consequentemente, a recarga dos aquíferos, retardando a chegada das águas aos 
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corpos hídricos. 

Art. 43 São diretrizes do Sistema Urbano de Drenagem Sustentável: 

I. Reduzir a vazão de ponta e o volume de escoamento superficial;  

II. Promover a recarga natural dos aquíferos e águas subterrâneas;  

III. Promover a melhoria da qualidade da paisagem urbana integrando o tratamento das 

águas pluviais na paisagem;  

IV. Promover o aproveitamento das águas pluviais de forma a utilizá-la em aplicações que 

não exijam níveis de qualidade da água elevados;  

V. Promover a redução no transporte de resíduos sólidos e de outros poluentes das áreas 

urbanas para o corpo hídrico receptor, visando a melhoria da qualidade da água;  

VI. Promover a melhoria dos regimes de escoamento nos cursos de água.  

Art. 44 Para uma gestão mais eficiente e sustentável do escoamento superficial, 

especialmente na área urbana, o sistema de drenagem tradicional deve incorporar em sua 

concepção e execução os princípios e diretrizes do SUDS, bem como, o conjunto de técnicas, 

estruturas de controle e estratégias. 

CAPÍTULO IV - DA PRODUÇÃO DE ENERGIA 

Art. 45 São diretrizes para a produção e conservação de energia: 

I. Adotar medidas para assegurar a todo habitante o acesso ao uso de energia elétrica em 

continuidade e qualidade de fornecimento;  

II. Incentivar a substituição das fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis por 

energias renováveis, na matriz energética de Canoinhas, de forma a melhorar a eficiência 

energética, diminuir a emissão de GEE e proporcionar a cogeração de energia;  

III. Criar o Programa de Energia Solar, de forma a promover a inovação, competitividade e 

desenvolver a cadeia produtiva de energia solar no Município;  

IV. Promover o aproveitamento econômico do gás metano produzido no Aterro Sanitário e 

dos subprodutos do tratamento dos esgotos para a geração de energia limpa contribuindo, 
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também, para a redução da emissão dos GEE na atmosfera;  

V. Criar formas de incentivo ao uso de sistemas de cogeração de energia e equipamentos e 

instalações que compartilhem energia elétrica, eólica, solar e gás natural, principalmente nos 

empreendimentos de grande porte, espaços urbanos e complexos multiusos;  

VI. Promover programas de eficiência energética, cogeração de energia e energias renováveis 

em edificações, iluminação pública e transportes. 

CAPÍTULO V - DOS ESPAÇOS URBANOS 

Art. 46 São diretrizes da urbanização, do uso e da ocupação do solo: 

I. Adensar a ocupação do território e promover a diversificação e integração de usos e 

atividades;   

II. Incentivar projetos urbanísticos ao longo das principais vias estruturantes, com o 

aumento das densidades demográficas ao longo das mesmas;  

III. Estimular a ocupação de áreas dotadas de serviços, infraestrutura e equipamentos, de 

forma a otimizar a capacidade da infraestrutura instalada e reduzir os custos de urbanização;  

IV. Propor e admitir novas formas de urbanização;  

V. Estabelecer diferentes tipologias de edificações com base nos parâmetros urbanísticos 

fixados para a ocupação do solo;  

VI. Permitir o reparcelamento do solo a partir do agrupamento de terrenos localizados em 

solo urbano e sua posterior divisão.  

Art. 47 São diretrizes de desenvolvimento dos espaços urbanos: 

I. Adotar parâmetros de uso e ocupação do solo urbano buscando a homogeneidade de 

tratamento do espaço, respeitando a vocação local e valorizando a diversidade dos aspectos 

sociais, econômicos e ambientais;  

II. Integrar o sistema viário à oferta de transporte coletivo como elemento estruturador 

favorecendo a coesão da área urbana principal do Município;  

III. Promover adequações nos projetos urbanísticos das quadras e setores já implantados 
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visando maior adensamento demográfico, aproveitamento da infraestrutura instalada, desde 

que não estejam sobre área de influência de riscos a enchentes.  

CAPÍTULO VI - DA PAISAGEM URBANA 

Seção I - Do Conceito e dos Princípios 

Art. 48 Entende-se como Paisagem Urbana a interação entre o patrimônio natural e o 

construído, incluindo o ser humano, considerando como: 

I. Patrimônio natural:  

a) A flora;  

b) A fauna;  

c) A geografia;  

d) A hidrografia;  

e) Os fragmentos da natureza remanescentes do processo de urbanização; 

f) Os demais elementos da natureza;  

II. Patrimônio construído:  

a) As praças, vias e calçadas;   

b) Os muros e as fachadas das edificações;  

c) As construções;  

d) As infraestruturas, tais como estradas, vias, rede elétrica, dentre outros;  

e) Demais estruturas construídas pelo homem. 

§1º A Paisagem Urbana é o grau de integração entre cidade e natureza, a forma como 

interagimos com nosso ambiente de outras maneiras, além da percepção visual. 

§2º São temas inerentes à Paisagem Urbana o uso dos espaços pela população, a 

caminhabilidade, o conforto térmico nos espaços públicos, as oportunidades de encontro, a 

ocupação dos espaços de convivência e lazer, o exercício da cidadania, a coesão social e 

cultural, a valorização da escala do pedestre e a qualidade de vida urbana. 

Art. 49 São princípios da Paisagem Urbana: 

I. Valorizar a paisagem como elemento de identidade da cidade, em sua singularidade, 
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diversidade e totalidade;  

II. Buscar aproximar as regiões da cidade, promovendo sua integração física, social e cultural, 

superando a dicotomia existente entre elas;  

III. Priorizar a coletividade, respeitando sua importância na concepção dos projetos de 

desenho urbano;  

IV. Introduzir a paisagem urbana como critério de composição do sistema edificado;  

V. Zelar pelas ambiências urbanas que possuem significado especial para a população, em 

especifico os espaços físico e seus processos histórico, culturais, sociais e econômicos, de 

forma a contribuir para o fortalecimento do sentimento de pertencimento ao lugar e à cidade;  

VI. Acolher as iniciativas culturais da cidade, ampliando e potencializando os espaços 

públicos, com vistas a fomentar manifestações populares em geral;  

VII. Incentivar atividades diversas nos espaços públicos, estimulando o convívio social e a 

interação com a paisagem;  

VIII. Criar regulamentações e campanhas educativas que destaquem a importância pela 

preservação e qualidade da paisagem.  

Seção II - Dos Logradouros e Espaços Públicos 

Art. 50 É diretriz da Paisagem Urbana ampliar, incrementar e conservar os logradouros e 

espaços públicos, dentre outras, pelas seguintes estratégias: 

I. Qualificação dos logradouros e espaços públicos por meio de arborização, iluminação e 

mobiliário urbano tendo como prioridade a escala do pedestre, mantendo-os em bom estado 

de conservação;   

II. Ampliação e padronização das calçadas e ciclovias, de forma a dotá-las de identidade 

visual, uniformidade e acessibilidade;  

III. Otimização e dinamização dos logradouros e espaços públicos com instalação de 

equipamentos comunitários e mobiliários urbanos, incentivando atividades diversas e 

tornando-os mais atrativos;  

IV. Alocação de equipamentos comunitários quando da implantação de praças e parques 
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urbanos, como mecanismos de vigilância compartilhada destes locais, com dimensionamento 

adequado à área onde serão instalados;  

V. Incentivo a à adoção de áreas verdes públicas pela iniciativa privada;  

VI. Estabelecimento de parceria entre o município e os proprietários ou inquilinos dos 

imóveis confrontantes para a conservação das respectivas calçadas; 

VII. Priorização da instalação de infraestrutura e equipamentos urbanos e comunitários em 

áreas já consolidadas, e não atendidas satisfatoriamente por estes serviços.  

Art. 51 São diretrizes da Paisagem Urbana para a implantação dos empreendimentos de 

parcelamento do solo: 

I. Preservar as áreas com maiores concentrações de espécies nativas, as quais serão 

contempladas como Áreas Verdes e Praças;  

II. Proibir o desmatamento completo das glebas na implantação de loteamentos, sendo 

permitida a remoção dos indivíduos arbóreos apenas para abertura de vias;  

III. Implantar as áreas verdes como espaço qualificado, coibindo o cômputo de fragmentos 

residuais sem interesse para a função a que se destinam.  

IV. Fomentar a diversidade de usos, incentivando a implantação de bairros humanizados  

V. Promover a compatibilização do projeto urbanístico com a situação fundiária, 

flexibilizando o desenho urbano, adequando-o ao perímetro das glebas. 

Art. 52 É diretriz da Paisagem Urbana para integração dos espaços públicos e privados 

ampliar a permeabilidade visual dos elementos construtivos para fechamento dos lotes em 

pelo menos 50%, com incentivo ao uso de gradis, cercas e outros. 

Seção III - Do Paisagismo Urbano 

Art. 53 São benefícios do Paisagismo para a população: 

I. Beleza cênica;  

II. Absorção da poluição atmosférica, neutralizando os seus efeitos na população;  

III. Proteção contraventos;  
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IV. Diminuição da poluição sonora;  

V. Sombra;  

VI. Absorção de parte dos raios solares;  

VII. Ambientação aos pássaros;  

VIII. Suprimento de alimento;  

IX. Efeito medicinal; 

X. Afetividade, de forma a favorecer o elo entre a população e o espaço público. 

Art. 54 São diretrizes para implantação do paisagismo: 

I. Elaborar e implementar o Plano Municipal de Arborização, garantindo sua aplicabilidade 

em todo o território;  

II. Valorizar a flora nativa;  

III. Proteger os maciços vegetais existentes, obtendo seu máximo aproveitamento;   

IV. Buscar sua integração com as demais políticas setoriais;  

V. Adotar procedimentos baseados em pesquisas, tecnologias e práticas existentes sobre 

recuperação, preservação e conservação ambiental;  

VI. Promover o plantio e a poda sustentável das árvores em harmonia com a paisagem 

urbana, assegurando a assistência técnica especializada e oferta de mudas. 

Art. 55 Deverá ser criado e regulamentado por Lei específica Programa destinado a incentivar 

o plantio e/ ou preservação de indivíduos arbóreos existentes na calçada. 

Seção IV - Do Conforto Ambiental do Espaço Urbano 

Art. 56 São diretrizes para o conforto ambiental do espaço urbano: 

I. Reduzir a radiação solar nas superfícies e maximizar a ventilação natural, fazendo uso de 

recursos naturais e construtivos;  

II. Instalar abrigos sombreados ao longo das avenidas para garantia de conforto ao pedestre;  

III. Determinar parâmetros edilícios para a implementação de projetos de arquitetura 

sustentável, utilizando sistemas construtivos que causem menor impacto ambiental, 
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prevendo a reutilização e a reciclagem de material construtivo.  

IV. Incentivar a permeabilidade do solo e o uso de materiais adequados;   

V. Garantir, pela definição de parâmetros na lei de uso e ocupação do solo, da taxa mínima 

de permeabilidade do lote;  

VI. Incentivar o reuso das águas para irrigação em áreas públicas e empreendimentos 

privados.  

Seção V - Dos Espaços de Especial Interesse da Paisagem 

Art. 57 A Paisagem Urbana possui além do seu valor intrínseco, o valor econômico, valor 

intangível, e o valor de legado, sendo necessário, para sua efetiva proteção, adotar políticas 

públicas de salvaguarda dos principais atributos naturais e marcos construídos deste 

patrimônio urbano. 

§1º Os atributos de identidade tais como Fundos de Vale, os Parques Lineares, dentre outros, 

deverão ser reconhecidos e valorizados, inclusive mediante políticas de ecoturismo e 

promoção de eventos. 

§2º As obras de arte, pontes, mirantes e demais construções deverão ser valorizadas como 

ícones relevantes para a cidade nos aspectos urbanísticos, arquitetônico, artísticos e 

ambientais. 

§3º Serão definidas mediante estudo da Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer juntamente 

com o Conselho de Cultura e secretarias afins, as áreas de relevante interesse ambiental, 

histórico, urbanístico e arquitetônico, nas quais as edificações ficarão sujeitas à restrição de 

gabarito máximo, valorizando as perspectivas e cones visuais. 

CAPÍTULO VII - DA POLÍTICA HABITACIONAL E DAS ZONAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Art. 58 A Política Municipal de Habitação tem como principais objetivos: 

I. Facilitar o acesso à moradia e à terra urbanizada, em especial às famílias de menor renda, 

observando o maior tempo de moradia em Canoinhas;  

II. Promover a inclusão social por meio da localização adequada de loteamentos e 

empreendimentos habitacionais dotados de infraestrutura, que atendam à demanda 
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caracterizada por faixas de renda familiar, em especial, às famílias de baixa renda;  

III. Integrar a política habitacional à política de desenvolvimento urbano, garantindo aos 

beneficiários dos programas habitacionais a assistência técnica e jurídica especializada, o 

acesso ao transporte coletivo, à infraestrutura básica, aos elementos que influenciam na 

qualidade ambiental e aos serviços públicos de educação, saúde, assistência social, esportes 

e lazer, além de áreas e programas para atividades produtivas e de comércio;  

IV. Desenvolver mecanismos de gestão democrática e controle social na formulação e 

implementação da política e da produção habitacional de interesse social do Município.   

Art. 59 Conceitua-se, para efeitos desta Lei, Habitação de Interesse Social ou Conjunto 

Habitacional de Interesse Social aquela destinada às famílias com renda não superior a 3,5 

(três salários mínimos e meio) salários-mínimos, conforme as diretrizes da política nacional de 

habitação. 

Art. 60 Constituem diretrizes para a Política Municipal de Habitação: 

I. Avaliar, periodicamente, o déficit habitacional quantitativo e qualitativo de Canoinhas e 

adotar soluções para sua redução, na cidade e no campo;  

II. Estimular a provisão habitacional de interesse social para a população de baixa renda de 

modo a aproximar a moradia do emprego e a incrementar a geração de emprego e renda, 

assegurando o direito à moradia digna;  

III. Aumentar a disponibilidade de áreas regulares de habitação para famílias de menor 

renda, ampliando a oferta de moradia voltada à inclusão social das famílias;  

IV. Incentivar a adoção de tecnologias socioambientais, em especial as relacionadas ao uso 

de energia solar, e ao manejo da água e dos resíduos sólidos e à agricultura urbana, na 

produção de Habitação de Interesse Social e na urbanização de assentamentos precários;  

V. Produzir unidades habitacionais de interesse social em áreas vazias ou subutilizadas, para 

a população de baixa e média renda, nos termos desta lei, nas regiões centrais da cidade e nas 

centralidades dotadas de infraestrutura;  

VI. Revisar o Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município de Canoinhas e definir 

mecanismos de articulação entre o Plano Local de Habitação de Interesse Social de Canoinhas 
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– PLHIS, e o Fundo Rotativo de Habitação – FROHAB, os planos plurianuais, a leis de diretrizes 

orçamentárias e as leis orçamentárias anuais.  

Parágrafo único. O PLHIS deve ser revisto e atualizado, em conformidade com os dispositivos 

do presente Plano Diretor e nos termos do que determina a Lei Federal nº 11.124, de 16 de 

junho de 2005 e suas alterações, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, no prazo de até 36 (trinta e seis) meses, contado após a data de aprovação 

desta Lei. 

Art. 61 São estratégias para o desenvolvimento da Política Municipal de Habitação: 

I. Empreendimento de melhorias e atualização do cadastro habitacional do Município, 

criando sistema para seu acompanhamento;  

II.  Definição de reserva de terras para a promoção da Política Municipal de Habitação;  

III.  Incentivo ao mercado local da construção civil e à geração de emprego e renda;  

IV.  Contribuição para o enfrentamento dos vazios urbanos, incentivando o incremento de 

moradias populares;  

V.  Fortalecimento de parcerias com outras esferas de governo e entidades sociais;  

VI.  Adoção de formas diversificadas para redução do déficit de moradias adequadas de 

interesse social:  

VII.  Melhorias urbanas e habitacionais, com a promoção da infraestrutura básica, reforma e 

ampliação das residências e a regularização fundiária;  

VIII.  Implantação do sistema de Assistência Técnica Pública e Gratuita, conforme Lei Federal 

nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008 e suas alterações;  

IX.  Promoção de concursos públicos de projeto;  

X.  Oferta de lote urbanizado para população de baixa renda;  

XI.  Normatização do aluguel social como uma das formas de atendimento à provisão de 

moradia social;  

XII.  Apoio à produção social de moradia por meio de fomento às associações, cooperativas, 

e demais entidades;  
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XIII.  Implementação da Habitação Incremental ou Progressiva, com a participação dos 

beneficiários no planejamento dos empreendimentos.  

Art. 62 A Prefeitura de Canoinhas dará transparência ao Cadastro Único de Habitação, além 

de mantê-lo atualizado, priorizando: 

I. Dispor de critérios objetivos para seleção dos beneficiários dos programas habitacionais, 

com acompanhamento do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social criado pela 

Lei Municipal nº9.305/2007; 

II. Estabelecer critérios e procedimentos para a distribuição das novas Habitações de 

Interesse Social, considerando as necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis;  

III. Normatizar o serviço de atendimento para moradia social para disponibilização de 

moradia para pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, assim considerada, 

dentre outros:  

a) População idosa de baixa renda, sem apoio familiar;  

b) Pessoas com deficiência;  

c) População em situação de rua;  

d) Mulheres vítimas de violência doméstica;  

e) População de baixa renda atingida por remoções em razão de desastres ambientais ou 

que habitam áreas de risco de inundações, erosões e deslizamento;  

IV. Disponibilizar para os interessados informações sobre financiamento imobiliário para 

população de menor renda, implementando, sempre que necessário, convênios e parcerias 

com entidades financeiras visando tal objetivo.  

Art. 63 A Prefeitura de Canoinhas deverá incentivar o mercado local da construção civil para 

a edificação de unidades habitacionais destinadas ao mercado popular, nos locais previstos 

para adensamento, nas regiões centrais e nas centralidades formadas mediante a aplicação 

de instrumentos urbanísticos cabíveis e a concessão de benefícios para os Empreendimentos 

de Habitação de Interesse Social – EHIS, como sejam: 

I. Incentivos normativos, com regras específicas de zoneamento, uso do solo e edificações; 

II. Incentivos fiscais e tributários;  
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III. Desenvolvimento de parcerias público-privada.  

Seção I - Das Zonas de Habitação de Interesse Social – ZHIS 

Art. 64 As Zonas de Habitação de Interesse Social - ZHIS são as áreas urbanas destinadas à 

moradia de interesse social e a regularização fundiária, sujeitas a regras próprias de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, regulamentadas por Lei Específica. 

Parágrafo Único. Novas ZHIS poderão ser criadas, instituídas e regulamentadas mediante de 

Lei Específica. 

Seção II - Da Estratégia de Regularização Fundiária 

Art. 65 A regularização fundiária do Município será realizada com fulcro na garantia do direito 

à moradia e na racionalidade da ocupação do território, objetivando primordialmente: 

I. A inclusão social, com a aplicabilidade da garantia do direito social à moradia; 

II. O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana;  

III. A preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a recuperação de áreas 

degradadas. 

Art. 66 Constituem diretrizes para a regularização fundiária: 

I. Incrementar e fortalecer a fiscalização sobre áreas com indícios de novas ocupações e 

edificações irregulares, com o fortalecimento da capacidade do órgão responsável, 

promovendo a racionalidade de ocupação do território e evitando maiores gastos inerentes 

ao espraiamento da infraestrutura urbana;  

II. Estabelecer mecanismos para o monitoramento dos assentamentos urbanos informais;  

III. Reduzir os impactos de núcleos urbanos informais sobre unidades de conservação, 

inclusive áreas de proteção ambiental e parques estaduais e municipais, nos termos da 

legislação específica;  

IV. Priorizar o atendimento à população residente em imóveis ou áreas insalubres, áreas de 

risco e áreas de preservação permanente;  

V. Aplicar os instrumentos previstos para a regularização fundiária de interesse social, em 
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especial a demarcação urbanística e a legitimação da posse, inclusive em área de preservação 

ambiental, quando presentes os requisitos legais;  

VI. Implementar um processo de participação popular efetiva e contínua por parte dos 

beneficiários das ações de regularização fundiária, desde o planejamento inicial até o 

resultado final, com a instituição da Comissão de Regularização Fundiária – CRF.  

Art. 67 Constituem estratégias para a Regularização Fundiária: 

I. Levantamento dos núcleos informais consolidados, existentes no Município, com a 

finalidade de: 

a) Classificação em Reurb de Interesse Social – Reurb-S, para aqueles ocupados 

predominantemente por população de baixa renda e Reurb de Interesse Específico – Reurb-

E, para ocupações com população de outras faixas de renda, identificando, sempre que 

possível, aqueles que se encontram em áreas públicas;  

b) Estabelecer as prioridades de intervenção, identificando as ocupações que, pelos fatores 

ambientais, de risco e de necessidade de equipamentos urbanos a serem instalados, 

demandem ações mais imediatas;  

II. Elaboração de Projetos Específicos de Regularização Fundiária, para a Reurb-S, quer se 

encontrem em terras do Município ou em áreas particulares, que conterão as estratégias para 

a efetiva ação em cada área, considerando suas especificidades;  

III. Estabelecimento de prazo e condições para que os núcleos informais classificados como 

Reurb-E adotem as providências pertinentes, aí incluído o projeto urbanístico de regularização 

fundiária a ser submetido ao Poder Público, nos termos do contido na Lei Federal no 

13.645/2017, sob pena de serem adotadas as providências para sua desconstituição. 

CAPÍTULO VIII - DAS DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 

Art. 68 O desenvolvimento rural envolve análises das atividades econômicas, da produção de 

alimentos e dos serviços existentes. 

§1º Para a otimização da produção agrícola, agropastoril, pastagens nativas, áreas de 

exploração extrativista, florestais ou outras, a Prefeitura de Canoinhas identificará áreas 
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prioritárias com o objetivo de fortalecer os respectivos setores. 

§2º O desenvolvimento das atividades rurais deverá considerar a rede de drenagem natural, 

respeitando a preservação e recuperação dos mananciais e observada a função primordial de 

abastecimento e irrigação. 

Art. 69 São diretrizes para o desenvolvimento rural: 

I. Prestar assistência técnica e de extensão rural ao homem do campo, em especial aos 

pequenos e médios produtores; 

II. Estabelecer programas e estudos para viabilizar, dentre outros: 

a) Situação fundiária;  

b) Acesso à água tratada; 

c) Acesso ao crédito rural; 

d) Distribuição de calcário;  

e) Lazer. 

III. Promover ações necessárias à regularização fundiária nos assentamentos e comunidades 

rurais do município, mediante intermediação junto aos governos estadual e federal para 

titulação definitiva aos que têm direito à usucapião rural;  

IV. Incentivar a captação de águas pluviais, bem como a execução de pequenas barragens;  

V. Promover parcerias com as demais esferas governamentais, objetivando a integração das 

políticas públicas, em específico quanto à gestão e a disponibilidade dos recursos hídricos, 

considerando seus diversos usos e a configuração das bacias hidrográficas;  

VI. Apoiar o investimento em tecnologias sustentáveis visando a economia de água na 

agricultura;  

VII. Melhorar as condições para o aumento da segurança rodoviária e do transporte de carga 

e escoamento da produção, por meio de: 

a) Promoção da readequação das estradas vicinais;   

b) Padronização da caixa da via e das faixas de domínio;  

c) Complementação da rede viária rural, com aumento da acessibilidade e da capacidade do 

fluxo de veículos;  
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d) Implantação da sinalização viária 

VIII. Promover a construção, reforma e manutenção de estradas, bueiros e pontes vicinais; 

IX. Incentivar a agricultura de pequeno porte, aliando práticas de: 

a) Utilização da agricultura de baixo carbono;  

b) Racionalização do consumo de recursos naturais e de energia; 

c) Incentivo à compostagem; 

X. Desenvolver políticas de monitoramento, em conjunto com as demais esferas de governo, 

em relação aos danos ambientais gerados pelos produtores rurais;  

XI. Promover ações que visem à melhoria do meio ambiente, tais como a proteção de 

mananciais, a conservação do solo e da água, o destino adequado de resíduos, a utilização 

correta de defensivos agrícolas e a sustentabilidade ambiental;  

XII. Elaborar políticas públicas de incentivo financeiro ao produtor rural, visando a 

permanência desses produtores no campo, com a oferta de assistência técnica individual ou 

em grupo, através de implantação de unidades demonstrativas e da realização de ações nas 

comunidades rurais;  

XIII. Estruturar o órgão municipal de assistência técnica e extensão rural de modo a garantir 

maior abrangência dos trabalhos dos técnicos junto aos produtores rurais do município, com 

difusão de tecnologias que possibilitem o aumento da produção agrícola e o desenvolvimento 

de ações que fortaleçam o associativismo e cooperativismo entre os produtores; 

XIV. Implantar programa de conservação de solo e água, que contemple ações nas áreas 

produtivas, cursos d’água e nascentes garantindo, assim, preservação e abastecimento de 

água às comunidades rurais; 

XV. Criação de centro de compostagem, visando à transformação do material coletado na 

poda de galhadas em adubo orgânico e respectiva distribuição às hortas comunitárias e aos 

produtores de hortaliças e frutas do município; 

XVI. Implantar campanhas permanentes de conscientização ambiental e preservação dos bens 

naturais e de fiscalização e acompanhamento das áreas especialmente protegidas. 
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CAPÍTULO IX - DAS DIRETRIZES PARA A INTEGRAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA REGIÃO 

METOPOLITANA NORTE/NORDESTE, COM O ESTADO E COM A UNIÃO 

Art. 70 O desenvolvimento integrado com os Municípios limítrofes e demais Municípios da 

Região Metropolitana Norte Nordeste, será realizado por meio de Planos, Programas e 

Projetos conjuntos firmados entre o Município de Canoinhas e os demais municípios, a partir 

de consórcios públicos ou convênios de cooperação. 

Parágrafo único. Os consórcios ou convênios de cooperação terão por objetivo a prestação 

de serviços e aquisição de bens, produtos e equipamentos, instalação de infraestrutura e 

serviços para o saneamento ambiental. 

Art. 71 A gestão associada, entre as esferas governamentais para a realização de serviços 

públicos de interesse comum, é realizada por meio de consórcio público, nos termos da Lei 

Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005 e suas alterações. 

Art. 72 São diretrizes para a integração entre os entes federados: 

I. Elaborar macroplanejamento com o objetivo de normatizar e criar critérios para 

instalação de infraestrutura e serviços de interesse comum, bem como definindo normas para 

sua operação e manutenção;  

II. Fortalecer a governança voltada às ações ambientais, em especial para obtenção de maior 

controle na gestão das áreas protegidas, visando evitar ocupações e usos divergentes 

daqueles estabelecidos pela legislação, zoneamento e planos de manejo;  

III. Promover a gestão integrada dos recursos hídricos, visando à prestação de serviços 

ecossistêmicos o manejo sustentável e o comprometimento em função dos objetivos sociais, 

econômicos e ambientais; 

IV. Integrar as cadeias produtivas locais de forma a induzir valor agregado na produção 

regional e melhoria no desenvolvimento da cidade de canoinhas. 

CAPÍTULO XI - DAS DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Art. 73 O desenvolvimento social compreende as políticas de: 
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I. Saúde;  

II. Educação;  

III. Ação social;  

IV. Esporte, lazer e juventude;  

V. Cultura.  

Seção I - Da Política de Saúde 

Art. 74 O Município de Canoinhas tem como objetivo a construção coletiva da saúde 

enquanto qualidade de vida, do planejamento das ações e dos serviços, referidos nos 

instrumentos de gestão, para organização e ampliação da Rede de Atenção à Saúde com a 

finalidade de prevenção de doenças, recuperação e promoção da saúde, efetivação da 

atenção básica como espaço prioritário, e garantia do acesso aos serviços em conformidade 

com os princípios do SUS, visando uma participação efetiva da comunidade. 

Art. 75 São diretrizes gerais da política municipal de saúde: 

I.  A atenção à saúde, que visa a organização das redes, com foco na ampliação do acesso, 

humanização, equidade, integralidade, qualidade e resolubilidade das ações e serviços do 

SUS-Canoinhas; 

II.  A vigilância, que visa a organização de um modelo com foco na promoção e redução de 

riscos e agravos à saúde da população; 

III.  A gestão em saúde, que visa o fortalecimento da gestão participativa no SUS-Canoinhas 

em conjunto com o controle social, fortalecendo a gestão orçamentária e financeira exercida 

pela Secretaria Municipal da Saúde, buscando maior eficiência e transparência no uso dos 

recursos; 

IV. A ampliação das Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS); 

V. Promover a qualificação das Unidades de Pronto Atendimento 24 hs (UPAS); 

VI. A ampliação dos serviços de pronto atendimento e emergência no Hospital Santa Cruz de 

Canoinhas; 
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VII. A inserção de 100% dos exames, consultas e procedimentos no Sistema de Regulação – 

SIREG; 

VIII.  Promover e possibilitar às pessoas com deficiência, com dificuldades de locomoção, com 

necessidades específicas e aos idosos, condições adequadas para desenvolver uma política de 

promoção à saúde bucal  

IX. A atenção a políticas de saúde voltadas à mulher e crianças 

X. Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental no município e região; 

XI. A qualificação dos servidores da secretaria municipal de saúde. 

Art. 76 A oferta de serviços de saúde é representada pela consolidação do SUS através de 

direção única, descentralizada e hierarquizada, através da promoção de melhorias na 

infraestrutura da rede de atendimento aos usuários, melhorias nas condições de trabalho aos 

profissionais da saúde para garantir acesso à população aos serviços com qualidade, equidade 

e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. 

Seção II - Da Política de Educação 

Art. 77 A política pública municipal de educação será fundamentada na gestão democrática, 

tendo como princípios e pressupostos da sua ação a democracia, a equidade, a autonomia, o 

trabalho coletivo e o interesse público. 

Art. 78 A política pública municipal de educação tem o dever de garantir o direito ao acesso, 

a permanência e a qualidade na educação, conforme as diretrizes, metas e estratégias 

contidas no Plano Nacional de Educação e seus anexos - PNE, com vistas ao exercício e 

ampliação da cidadania, com os seguintes objetivos: 

I. A universalização da oferta de matrículas de crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, na 

pré-escola;  

II. Atendimento de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da demanda por matrículas de 

crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos nas creches; 

III. Universalização do acesso à educação formal e o atendimento educacional especializado 

para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos do 
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desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de 

ensino.  

IV. Aumento da taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais;  

V. Garantia da expansão progressiva de atendimento em tempo integral, assegurando sua 

oferta em 25% (vinte e cinco por cento) dos educandos;  

VI. Implantação de referencial curricular para a educação infantil e para o ensino 

fundamental – anos iniciais;  

VII. Implantação de projetos inovadores, tais como:  

a) Mídias interativas; 

b) Língua Estrangeira; 

c) Esportivos e Culturais; 

VIII. Fortalecimento dos Conselhos Escolares; 

IX. Educação Ambiental; 

X. Incentivo à leitura, entre outros;  

XI. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 65% ( sessenta e cinco por cento) 

das escolas públicas, de forma a atender, com apoio financeiro da União, pelo menos 25% 

(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica e a expansão do atendimento 

para as crianças de 4(quatro) meses a 3 (três) anos, em 50% (cinquenta por cento) da demanda 

existente, dando continuidade aos compromissos pactuados em consonância com o Plano 

Nacional de Educação e seus congêneres Estadual e Municipal. 

Art. 79  São diretrizes gerais da política municipal da educação: 

I. Garantir autonomia na gestão escolar (administrativa, financeira e pedagógica), 

assegurando a viabilidade de projetos pedagógicos construídos coletivamente, a partir de um 

processo democrático, visando a qualidade no atendimento ao direito à educação; 

II. Potencializar as estruturas físicas disponíveis na cidade, na promoção de atividades 

educacionais, culturais, de esporte e lazer, por meio de ações intersetoriais de atenção a 

criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto, ao idoso e à pessoa com deficiência; 
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III. Assegurar, por meio de política intersetorial, o acesso e o atendimento na educação 

inclusiva e educação básica na modalidade educação especial e a oferta do atendimento 

educacional especializado - AEE - aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e transtorno de conduta, 

preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV. Promover a elevação do nível de escolaridade da população, estimulando políticas de 

integração da educação profissional às dimensões do trabalho; 

V. Promover ações de inclusão e permanência das crianças, adolescentes, jovens, adultos e 

idosos no ambiente escolar, dentro de uma política intersetorial de redes de proteção; 

VI. Assegurar políticas intersetoriais, com ações integradas entre os órgãos do poder público 

para obtenção de soluções arquitetônicas e urbanísticas para a ampliação da estrutura de 

atendimento e expansão da oferta de vagas na educação, contemplando a acessibilidade, em 

todas as etapas, níveis e modalidades de ensino ofertadas;  

VII. Promover a educação inclusiva, com condições físicas e de pessoal adequados às 

necessidades dos estudantes, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino ofertadas; 

VIII. Promover o desenvolvimento e acesso às tecnologias digitais de informação e 

comunicação, realizando a integração técnico-pedagógica de uso dos recursos tecnológicos 

aos conteúdos curriculares nas instituições educacionais do sistema municipal de ensino;  

IX. Promover e desenvolver ações curriculares de conscientização dos malefícios e prevenção 

ao uso de drogas envolvendo a escola, a família e a comunidade.  

Art. 80 A melhoria da oferta de serviços de educação, dentre outras, é representada pela: 

I. construção e reforma de equipamentos de educação;  

II. aprimoramento do padrão arquitetônico das unidades educacionais;  

III. utilização de melhor logística para o atendimento aos alunos;  

IV. aproveitamento racional dos recursos disponíveis;  

V. modernização das instalações físicas destinadas ao ensino com utilização de práticas 

sustentáveis, dentre as quais a eficiência energética, a captação de energia fotovoltaica, a 
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captação de águas pluviais e o reuso dos recursos hídricos; 

VI. melhoria da qualidade do trabalho docente, com investimento no acompanhamento e na 

formação continuada dos profissionais da Educação. 

Art. 81 Fortalecer a educação ambiental por meio da intensificação de ações em todo o 

Município e promoção de ações junto às comunidades locais, visando à conscientização para 

proteção de: 

I. áreas verdes;  

II. Áreas de Preservação Permanente - APPs;  

III. mananciais e nascentes;  

IV. demais áreas ambientalmente sensíveis. 

Seção III - Da Política de Ação Social 

Art. 82 A Política de Ação Social A política municipal de assistência social visa garantir o 

acesso da população em situação de risco e vulnerabilidade aos direitos socioassistenciais, 

contribuindo para o desenvolvimento humano, e tem como objetivos: 

I. Enfrentar as desigualdades socioterritoriais de forma integrada às demais políticas 

setoriais;  

II. Prover serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para famílias, 

indivíduos e grupos que deles necessitem;  

III. Contribuir com a inclusão e a equidade dos cidadãos e grupos específicos ampliando o 

acesso aos bens e serviços socioassistenciais;  

IV. Ampliar e fortalecer a rede de proteção, inclusive por meio de construção de novos 

equipamentos públicos, às pessoas vitimizadas pela drogadição, por meio de políticas públicas 

inclusivas e de apoio terapêutico;  

V. Mapeamento de moradores em situação de rua a proteção social, que visa à garantia da 

vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: 

a) A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 
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b) A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

Art. 83  São diretrizes gerais da política municipal de assistência social: 

I.  Atuação articulada e intersetorial, visando o fortalecimento dos direitos e da proteção 

social; 

II. Promoção da autonomia e protagonismo do cidadão e da comunidade;  

III. Planejamento participativo com base no diagnóstico e monitoramento territorial visando 

a excelência dos serviços prestados;  

IV. Fortalecimento e instrumentalização da população para participação nas instâncias de 

controle social e nos processos decisórios da política de assistência social; 

V. Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

VI. Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis;  

VII. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em 

cada esfera de governo; 

VIII. Centralidade na família para concepção e implementação dos serviços, programas, 

projetos e benefícios. 

Seção IV - Da Política para o Esporte e Lazer  

Art. 84 A política municipal do esporte, lazer tem como fundamento desenvolver e gerenciar 

ações que possibilitem práticas esportivas, de lazer, protagonismo juvenil, promoção da saúde 

e inclusão da pessoa com deficiência por meio da atividade física e sociabilização, com os 

seguintes objetivos: 

I. Fomentar o esporte nas manifestações estudantis, de participação e de rendimento;  

II. Desenvolver e fomentar práticas de lazer junto à população, estimulando a cultura do 

lazer ativo e hábitos saudáveis, fortalecendo a integração com a natureza e sua identificação 

com a cidade; 
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III. Contribuir para a formação integral do jovem, articulando ações para o fortalecimento do 

protagonismo juvenil; 

IV. Fomentar a prática de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

Art. 85  São diretrizes gerais da política municipal do esporte e lazer: 

I. Facilitação do acesso aos equipamentos municipais esportivos, de lazer ativo e atividades 

físicas, bem como às suas práticas; 

II.  Sistematização de um novo modelo de desenvolvimento esportivo sequencial, 

articulando ações intersetoriais com demais políticas, promovendo a inclusão de forma 

continuada; 

III. Qualificação e equalização dos programas esportivos, de lazer, de juventude e atividades 

físicas; 

IV. Implantação e aplicação de novas tecnologias; 

V. Ampliação e qualificação da rede municipal de equipamentos para o esporte, lazer e 

atividades físicas, de acordo com as necessidades, garantindo os princípios da acessibilidade 

universal; 

VI. Inclusão das pessoas com deficiência nas diversas ações de esporte, lazer, juventude, 

atividade física e para desporto, além de promover a adequação de equipamentos públicos 

gerenciados pela municipalidade; 

VII. Criação de estímulos para manutenção de espaços e equipamentos esportivos, incluindo 

campos de esporte amador, praças e espaços associativos. 

Seção V – Da Política para Juventude 

Art. 86 A Política para a Juventude compreende, dentre outras, as seguintes ações: 

I. Combate às drogas, a partir de projetos específicos e voltados às necessidades locais; 

II. Promoção da inclusão social dos jovens, com programas voltados às comunidades 

específicas e que tenham ampla abrangência; 

III. Implementação de projetos de ação social nos locais de concentração de pessoas em 
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situação de rua, mediante iniciativas integradas;  

IV. Realizar parcerias com entidades a fim de incentivar a criação de novas vagas de trabalho 

para os jovens e inseri-los no mercado; 

V. Incentivar o espírito empreendedor e de liderança; 

VI. Realizar a conferência municipal da Juventude uma vez ao ano, analisando o cumprimento 

da legislação voltada para a Juventude na implementação de políticas voltadas para esta; 

VII. Debater a promoção de intercâmbio com entidades similares, nacionais e internacionais, 

públicas ou privadas, com o objetivo de implantar programas e convênios relacionados a 

Juventude; 

VIII. Executar políticas públicas de Juventude, assim possibilita ao órgão gestor acessar e gerir 

as políticas públicas federais existentes e também criar iniciativas de políticas municipais 

especificas; 

IX. Criar grupos de trabalho intergovernamental com o intuito de articular as políticas, bem 

como, formular novas políticas e fazer sua avaliação e monitoramento. 

Art. 87 As ações voltadas à formação dos jovens abrangem: 

I. Incentivo de jovens para as provas do ENEM; 

II. Acesso e permanência de estudantes carentes em instituições de ensino superior e 

técnico, por meio do financiamento de passagem de transporte público urbano; 

III. Estímulo do protagonismo, da participação cidadã, da formação integral e da qualificação 

profissional dos jovens. 

Art. 88 A inclusão cultural de jovens carentes envolve: 

I. Apoio a iniciativas realizadas em parcerias com entidades e associações para obtenção de 

acesso gratuito em atividades culturais da cidade, como exibições em salas de cinemas; 

II. Apoio à promoção de palestras, debates e rodas de conversa, para discussão e 

entendimento das necessidades e anseios dos jovens; 

III. Apoio a iniciativas voltadas para o público infanto-juvenil; 

IV. Apoio a projetos que visem reduzir a vulnerabilidade dos jovens e situações de violência 
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física e simbólica. 

V. Incentivo a todas as modalidades de esporte; 

VI. Eventos direcionados ao público jovem. 

Seção VI - Da Política para Cultura 

Art. 89 A política municipal da cultura tem por objetivo geral consolidar a dimensão cultural 

como instrumento para a modificação social e para o pleno exercício da cidadania. 

Art. 90 São diretrizes gerais da política municipal da cultura: 

I. Universalização do acesso aos bens e atividades culturais com especial atenção à 

diversidade cultural e humana; 

II. Valorização das manifestações tradicionais populares e das ações culturais de base 

comunitária; 

III. Descentralização e desconcentração das ações culturais utilizando os equipamentos 

municipais, espaços públicos e privados; 

IV. Preservação e acesso ao patrimônio cultural material e imaterial; 

V. Participação popular na formulação da política para as áreas de arte e cultura e na 

fiscalização da sua execução; 

VI. Fomento à produção e a difusão da arte e da cultura e aos seus processos de criação e 

inovação; 

VII. Incentivo a participação pública e privada no financiamento de ações culturais; 

VIII. Valorização da cultura como estratégia de desenvolvimento humano, social e econômico; 

IX. Implantação e consolidação do sistema municipal de cultura, em conformidade com a 

legislação, com o sistema nacional de cultura e demais orientações e padrões nacionais e 

internacionais; 

X. Promoção de cursos de capacitação nas diversas áreas de manifestações artísticas 

tradicionais como meio de preservação cultural do povo. 

TÍTULO VI - DOS INSTRUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR  
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Art. 91 São instrumentos para implementação do Plano Diretor no Município de Canoinhas, 

sem prejuízo de outros a serem previstos em legislação específica: 

I. Instrumentos de Planejamento Urbano:  

a) Planos Regionais de Desenvolvimento; 

b) Unidades de Requalificação;  

c) Planos, Programas e Projetos setoriais; 

II. Instrumentos de Regulação Urbanística:  

a) Lei do Perímetro Urbano;  

b) Lei do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo; 

c) Lei de Parcelamento e Uso do Solo Urbano; 

d) Lei que institui a Política Municipal de Mobilidade; 

e) Lei de Diretrizes e Hierarquias do Sistema Viário Municipal; 

f) Código de Obras e Edificações; 

g) Código de Posturas; 

h) Lei que institui a Política Municipal Ambiental; 

III. Instrumentos de Gestão Urbana:  

a) Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios;  

b) IPTU Progressivo no Tempo;  

c) Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública;  

d) Outorga Onerosa do Direito de Construir;  

e) Outorga Onerosa de Alteração de Uso;  

f) Transferência do Direito de Construir;  

g) Direito de Preempção;  

h)  Consórcio Imobiliário;  

i) Operação Urbana Consorciada;  

j) Estudo de Impacto de Vizinhança 

k) Direito de Superfície; 

l) Sistema Municipal de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Urbana; 
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IV. Sistema de Monitoramento e Controle do Plano Diretor; 

V. Fundos Municipais. 

CAPÍTULO I - DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA 

Art. 92 Os instrumentos de gestão urbana citados neste Plano Diretor não impedem a 

utilização dos demais previstos no Estatuto da Cidade, bem como a criação, por lei, de outros 

instrumentos que venham a atender às necessidades específicas, respeitando-se os objetivos 

e diretrizes desta Lei.  

Seção I - Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios  

Art. 93 O Poder Executivo Municipal, nos termos fixados em lei específica, poderá exigir do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu 

adequado aproveitamento, sob pena de aplicar os mecanismos previstos no Estatuto da 

Cidade referentes:  

I. Ao parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;  

II. Ao imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo;  

III. À desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública.  

Art. 94 O parcelamento, edificação ou utilização compulsório será implementado nos imóveis 

subutilizado, não utilizados e não edificados  situados no Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 

(EDU 3) e no Eixo de Desenvolvimento Urbano 4 (EDU 4).  

Art. 95 O parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória não poderão ser aplicados 

nas áreas:  

I. Com função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal 

competente; 

II. De interesse do patrimônio cultural ou ambiental;  

III. Não edificado, parcialmente ocupado ou vazio, com atividade econômica que requeira 

espaços livres para seu funcionamento;  

IV. Imóveis com exploração de produtos hortifrutigranjeiros vinculados a programas de 
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abastecimento alimentar, devidamente registrados nos órgãos competentes. 

§ 1º  Para efeito desta Lei, considera-se: 

I. Imóvel não Edificado: aquele cuja área construída seja inferior a 5% (cinco por cento) 

do potencial construtivo permitido para edificação no lote;  

II. Imóvel Subutilizado: aquele cuja área construída seja igual ou superior à estabelecida 

no inciso anterior, porém abrigue atividade econômica notoriamente incompatível com o 

porte da edificação por período superior a 02 (dois) anos; e cujo investimento na edificação 

for inferior ao preço do lote;  

III. Imóvel Não Utilizado: aquele com edificações desocupadas por um período igual ou 

superior a 5 (cinco) anos ou a edificação em ruínas ou que tenha sido objeto de demolição, 

abandono, desabamento ou incêndio.  

§ 2º  No caso previsto no inciso III deste artigo, a infraestrutura considerada é a contida no 

entorno contíguo, ou no acesso à mesma. 

§ 3º  Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este artigo, propor ao Poder 

Executivo o estabelecimento do Consórcio Imobiliário, conforme as disposições contidas no 

art. 46 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

Art. 96 Todos os proprietários dos imóveis objeto da aplicação de parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios serão notificados pelo Poder Executivo, nos termos do contido no 

art. 5º do Estatuto da Cidade, a fim de que deem melhor aproveitamento aos seus imóveis, 

devendo a notificação ser averbada no Ofício de Registro de Imóveis competente.  

§1º No prazo máximo de 1 (um) ano a partir do recebimento da notificação, os proprietários 

deverão protocolar pedido de aprovação e execução de parcelamento ou projeto de 

edificação. 

§2º Só poderão ser apresentados pedidos de aprovação de projeto, pelo mesmo proprietário 

e sem interrupção de quaisquer prazos, até 02 (duas) vezes para o mesmo lote. 

§3º Os parcelamentos do solo e a construção de edificações deverão ser iniciados no prazo 

máximo de 02 (dois) anos a contar da aprovação do projeto, ou da emissão do Alvará de 

Construção. 
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§4º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica 

poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o 

empreendimento como um todo. 

§5º A transmissão do imóvel por ato intervivos ou causa mortis, posterior à data da 

notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstos neste 

artigo, sem interrupção de quaisquer prazos, desde que tenha ocorrido a averbação no 

registro imobiliário pelo Poder Público Municipal. 

Seção II - Do IPTU Progressivo no Tempo e da Desapropriação com Pagamentos em Títulos 

Art. 97 Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos para fins de 

parcelamento, edificação e/ou utilização compulsória previsto na Seção anterior, o Poder 

Público aplicará alíquotas progressivas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana – IPTU, majoradas anualmente pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, até que o 

proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso.  

§1º A gradação anual das alíquotas do IPTU Progressivo no Tempo se dará da seguinte forma: 

I. 3% no primeiro ano;  

II. 6% no segundo ano;  

III. 9% no terceiro ano; 

IV. 12% no quarto ano; 

V. 15% no quinto ano. 

§2º É vedada a concessão de isenções ou anistias relativas à tributação progressiva de que 

trata este artigo. 

Seção III – Da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e da Parceria Ambiental 

(PA) 

Art. 98 O Município de Canoinhas poderá outorgar, onerosamente, o direito de construir 

acima do coeficiente de aproveitamento básico até o limite do coeficiente de aproveitamento 

máximo do terreno, determinados neste Plano Diretor ou na Lei de Zoneamento Uso e 

Ocupação do Solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, nos termos dos 
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artigos 28 e 31 do Estatuto da Cidade e de acordo com a lei específica.  

Parágrafo único. A Outorga Onerosa do Direito de Construir - OODC, a que se refere este 

artigo será regulamentada por lei municipal específica que estabelecerá as áreas que poderão 

receber e as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir. 

Art. 99 A OODC poderá ser aplicada na Zona Central, Zona de Transição, Zona Residencial – 

3, Eixo de Desenvolvimento Urbano – 3 e Eixo de Desenvolvimento Urbano – 4, tendo como 

referência a capacidade da infraestrutura, a acessibilidade a equipamentos e serviços, a 

proteção ambiental e os vetores de crescimento da Cidade, conforme disposto neste Plano 

Diretor.  

Art. 100 Legislação específica estabelecerá as condições a serem observadas para a OODC 

determinando:  

I. A fórmula de cálculo para a cobrança;  

II. Os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;  

III. A contrapartida do beneficiário;  

IV. Estudos técnicos, nos casos necessários. 

Art. 101 As receitas auferidas com a utilização da OODC serão destinadas ao Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Urbano a ser instituído por Lei Municipal. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos legais, os recursos provenientes da contrapartida 

resultante da adoção dos institutos jurídicos da OODC serão aplicados para fins de: 

I. Regularização fundiária;  

II. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;  

III. Constituição de reserva fundiária;  

IV. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;  

V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  

VI. Criação, urbanização ou requalificação de espaços públicos e áreas verdes;  

VII. Criação de unidades de conservação ou proteção da infraestrutura verde  
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VIII. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;  

IX. Promoção de ações e melhoria nos planos e programas de acessibilidade e mobilidade. 

Art. 102 A contrapartida exigida dos beneficiários em função da utilização dos institutos 

da OODC atendidos os requisitos da lei específica, poderá ser feita mediante: 

I. Pecúnia, como regra;  

II. Custeio de obras, edificações, aquisição de imóveis, custeio de planos, projetos, estudos 

técnicos de viabilidade econômico-financeira e de viabilidade ambiental, bem como serviços 

como exceção, desde que seja imperativa tal forma de pagamento para alcançar a função 

social vinculada ao benefício auferido pela intervenção;   

III. Custeio de equipamentos urbanos e comunitários necessários, adequados aos interesses 

e necessidades da população beneficiária ou usuária e às características locais;  

IV. Doação de unidades habitacionais de interesse social;  

V. Urbanização de áreas públicas; 

VI. Parceria ambiental (PA) 

VII. Outros meios definidos em lei específica.  

§1º Nos casos previstos nos incisos II a V, as compensações deverão ter valor correspondente 

ao da contrapartida em pecúnia. 

§2º A escolha da contrapartida deverá estar de acordo com os princípios e objetivos deste 

Plano Diretor. 

Art. 103  Lei específica deverá estabelecer fator de redução da contrapartida financeira à 

OODC para empreendimentos que adotem tecnologias e procedimentos construtivos 

sustentáveis, denominada Parceria Ambiental (PA) considerando, entre outros:  

I. O uso de energias renováveis, eficiência energética e cogeração de energia; 

II. A utilização de equipamentos, tecnologias ou medidas que resultem redução significativa 

das emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua absorção ou 

armazenamento; 

III. O uso racional e o reuso da água; 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 69 

IV. A utilização de materiais de construção sustentáveis. 

Parágrafo único. O Incentivo da Parceria Ambiental (PA), será sob a forma de desconto no 

valor total a ser pago na contrapartida financeira de outorga onerosa do direito de construir 

(OODC). 

Seção IV - Da Transferência do Direito de Construir (TDC)  

Art. 104 A transferência do direito de construir consiste na faculdade do Poder Público, 

mediante lei específica, autorizar o proprietário de imóvel urbano a: 

I. Exercer totalmente ou em parte o seu direito de construir, limitado pelo coeficiente de 

aproveitamento máximo do lote, em outro local passível de receber o potencial construtivo 

adicional;  

II. Alienar, total ou parcialmente, o seu direito de construir, mediante escritura pública, que 

poderá ser aplicado em locais onde o coeficiente de aproveitamento máximo do lote o 

permita;  

Parágrafo único. A lei específica referida no caput estabelecerá as condições relativas à 

aplicação da transferência do direito de construir. 

Art. 105 A transferência do direito de construir poderá ser aplicada na Zona Central, Zona 

de Transição, Zona Residencial – 3, Eixo de Desenvolvimento Urbano – 3 e Eixo de 

Desenvolvimento Urbano - 4, tendo como referência a capacidade da infraestrutura, a 

acessibilidade a equipamentos e serviços, a proteção ambiental e os vetores de crescimento 

da Cidade, conforme disposto neste Plano Diretor. 

Art. 106 A transferência do direito de construir, a que se refere o art. 35 do Estatuto da 

Cidade, somente será autorizada para os seguintes fins: 

I. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  

II. Preservação de lotes situados nos espaços que integram a infraestrutura verde ou quando 

o imóvel for considerado de interesse histórico, paisagístico, social ou cultural;  

III. Atendimento a programas de regularização fundiária voltados à população de baixa renda 

e à construção de habitação de interesse social.  
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Parágrafo único. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder 

Público seu imóvel, ou parte deste, para os fins previstos nos incisos deste artigo. 

Art. 107 A utilização do potencial construtivo passível de transferência, nos termos 

dispostos no Estatuto da Cidade, deverá obedecer ao coeficiente de equivalência entre os 

imóveis cedente e receptor, considerado o coeficiente máximo do lote receptor, devendo os 

documentos referentes à transferência e à alienação do direito de construir serem averbados 

no registro imobiliário, junto à matrícula do imóvel cedente e do receptor. 

Seção V - Do Direito de Preempção 

Art. 108 O Poder Público poderá exercer o direito de preempção para aquisição de imóvel 

urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, nos termos dos artigos 25 a 27 do 

Estatuto da Cidade. 

Parágrafo único. Lei municipal delimitará as áreas nas quais incidirá o direito de preempção, 

enquadrando-as em uma ou mais das finalidades estabelecidas no artigo 26 do Estatuto da 

Cidade, fixando o prazo de vigência não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano 

após o decurso do prazo inicial, conforme estabelece a lei federal. 

Seção VI - Da Operação Urbana Consorciada 

Art. 109 Considera-se operação urbana consorciada, o conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, 

moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em 

uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 

ambiental. 

§1º As áreas do território municipal onde poderá ser aplicada a operação urbana consorciada 

serão definidas por legislações específicas que estabelecerão o respectivo plano, que terá, 

como conteúdo mínimo, o definido no art. 33 do Estatuto da Cidade. 

§2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas: 

I. A modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e 

subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas 
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decorrente;  

II. A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a 

legislação vigente;  

III. A concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando à 

redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e uso de 

edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem 

recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas.  

Seção VII - Do Consórcio Imobiliário 

Art. 110 Consórcio Imobiliário é a forma de viabilizar planos de urbanização ou edificação 

por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público Municipal seu imóvel e, após a 

realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente 

urbanizadas ou edificadas. 

§1º O valor das unidades imobiliárias, a serem entregues ao proprietário, será correspondente 

ao valor do imóvel antes da execução das obras. 

§2º O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação 

de parcelar, edificar ou utilizar compulsoriamente ou objeto de regularização fundiária urbana 

para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma 

de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. 

Seção VIII - Do Estudo de Impacto de Vizinhança 

Art. 111 O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV destina-se à avaliação dos efeitos 

negativos e positivos decorrentes da implantação de empreendimento ou atividade 

econômica em um determinado local e a identificação de medidas para a redução, mitigação 

ou extinção dos efeitos negativos. 

§1º A Lei Municipal específica, define os empreendimentos e atividades privados ou públicos 

em área urbana que dependerão de elaboração de EIV para obter as licenças ou autorizações 

de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 

§2º A realização do Estudo de Impacto de Vizinhança não substituirá o Estudo de Impacto 
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Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA nos casos exigidos pela 

legislação ambiental.  

Art. 112 O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá conter, no mínimo: 

I. Definição dos limites da área impactada, em função do porte do empreendimento ou 

atividade, e das características quanto ao uso e sua localização;  

II. Avaliação técnica quanto às interferências que o empreendimento ou atividade possa 

causar na vizinhança, na infraestrutura de saneamento básico, no sistema viário, no meio 

ambiente, na paisagem e no bem-estar da população; 

III. Descrição das medidas mitigadoras dos impactos negativos decorrentes da implantação 

do empreendimento ou atividade e seus procedimentos de controle.  

Seção IX - Sistema Municipal de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Urbana 

Art. 113 A Secretaria Municipal de Planejamento de Canoinhas, será responsável pela 

Política de Desenvolvimento Urbano ficará encarregada pelo controle e monitoramento do 

uso e da ocupação do solo e da gestão urbana do Município. 

§1º Na realização de suas atividades o referido órgão atuará, no que couber, em regime de 

cooperação e parceria com os demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Municipal 

de Monitoramento e Controle do Plano Diretor, bem assim com as unidades de governo 

responsáveis pelas áreas de meio ambiente e desenvolvimento rural e econômico. 

§2º Cabe também ao mesmo órgão manter e coordenar ações para a implementação do 

Cadastro Territorial Multifinalitário. 

Art. 114 São objetivos do Sistema Municipal de Licenciamento, Monitoramento e 

Fiscalização Urbana fortalecer a fiscalização, com a participação de corpo de fiscais específico 

ao qual será atribuída o encargo de exercer a vigilância sobre: 

I. Uso, ocupação e parcelamento do solo e aplicação da legislação urbanística;  

II. Acompanhamento permanente da ocupação e das tendências de crescimento do 

município; 

III. Monitoramento e avaliação da aplicação dos instrumentos de política urbana previstos 
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nas áreas definidas neste plano diretor ou na lei de uso e ocupação do solo, principalmente 

os referentes a densidades e coeficientes de aproveitamento, e também dos instrumentos de 

gestão urbana, sobretudo:  

a) Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, inclusive IPTU progressivo;   

b) Outorga onerosa do direito de construir  

c) Parceria ambiental; 

d) Transferência do direito de construir;  

e) Direito de preempção;  

f) Operações urbanas consorciadas;  

g) Consórcio imobiliário. 

Art. 115 Constituem diretrizes para o licenciamento e fiscalização urbana: 

I. Promover a capacitação contínua de fiscais, servidores e guardas municipais, bem como 

a conscientização da população, visando coibir a ocupação irregular das terras, inclusive a 

formação de assentamentos e condomínios não autorizados;  

II. Promover a integração entre fiscalização urbanística e ambiental; 

III. Proceder ao monitoramento e a avaliação dos instrumentos de controle urbanístico 

relacionados ao licenciamento e aos atos da fiscalização para verificação da aplicação e do 

cumprimento das leis, regulamentos, normas e instruções relacionados ao ordenamento 

territorial e urbano.  

CAPÍTULO VII - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PLANO DIRETOR 

Art. 116 A gestão democrática é a garantia da participação popular em conjunto com o 

Poder Público Municipal nos processos de planejamento, gestão e desenvolvimento da 

cidade, considerando as diretrizes, princípios e objetivos previstos neste Plano Diretor.  

Art. 117 São princípios da gestão democrática da cidade: 

I. Transparência no acesso à informação de interesse público; 

II. Incentivo à participação popular; 

III. Integração entre poder público municipal e população na gestão da cidade.  
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Art. 118 São diretrizes gerais da gestão democrática: 

I. Valorizar o papel da sociedade civil organizada e do cidadão como partícipes ativos, 

colaboradores, cogestores e fiscalizadores das atividades da administração pública; 

II. Ampliar e promover a interação da sociedade com o poder público; 

III. Garantir o funcionamento das estruturas de controle social previstas em legislação 

específica; 

IV. Promover formas de participação e organização, ampliando a representatividade social.  

Art. 119 Será assegurada a participação da população e de associações representativas de 

vários segmentos da comunidade na formulação, execução, revisão e acompanhamento de 

planos, programas e projetos previstos neste Plano Diretor, mediante as seguintes instâncias 

de participação: 

I. Conselho Municipal do Plano Diretor – COMPLAN; 

II. Debates, audiências e consultas públicas; 

III. Conferência municipal da cidade; 

IV. Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano.  

§1º O Poder Público Municipal, poderá estimular a criação de outros espaços de participação 

popular para discussão de questões inerentes ao desenvolvimento urbano. 

§2º Sem prejuízo à realização de conferências, assembleias e demais eventos organizados pelo 

Poder Público, a Conferência Municipal da Cidade será realizada periodicamente, observado 

o calendário estabelecido para a Conferência Nacional. 

Seção I - Do Conselho Municipal do Plano Diretor 

Art. 120 O Conselho da Cidade do Plano Diretor, instituído pela Lei Municipal nº 

4.187/2007, é a unidade colegiada cujo objetivo é elaborar e acompanhar políticas locais de 

desenvolvimento urbano, segundo diretrizes de Legislação Federal, em especial Estatuto da 

Cidade, Estadual e Municipal. 

Art. 121 Passam a ser atribuições do Conselho Municipal do Plano Diretor, além daquelas 
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definidas pela Lei Municipal nº 4.187/2007: 

I. Dar parecer sobre as alterações e/ou emendas do plano diretor de canoinhas; 

II. Acompanhar a implementação e execução do plano diretor, avaliando os relatórios anuais 

de planejamento elaborados pela secretaria de planejamento; 

III. Acompanhar a implementação dos instrumentos de desenvolvimento territorial 

estabelecidos na presente lei; 

IV. Atuar como canal de discussões, sugestões, e críticas relativas às ações de implementação 

do plano diretor; 

V. Interagir com os demais conselhos municipais, visando a integração no controle social das 

ações de planejamento e implementação do plano diretor no município; 

VI. Estimular a participação popular para o acompanhamento e avaliação da política 

municipal de implementação do plano diretor; 

VII. Zelar pela aplicação da legislação municipal relacionada à implementação do Plano 

Diretor.  

Parágrafo único. A competência, a composição e forma de atuação do Conselho são as 

definidas na Lei Municipal 4.187/2007, suas alterações e regulamentações. 

Seção II – Da Comissão Municipal de Urbanismo 

Art. 122 Comissão Municipal de Urbanismo (CMU) tem as seguintes atribuições: 

I. Julgar em segunda instancia questões referentes a matéria urbanística; 

II. Analisar e deliberar para a formulação da política urbana municipal; 

III. Propor resoluções sobre questões postas a comissão em caso de reiteradas decisões sobre 

o assunto, desde que, não infrinjam dispositivo legal; 

IV. Requerer às secretarias municipais a análise quanto às solicitações encaminhadas para 

esta comissão;  

V. Analisar e deliberar sobre os usos permissíveis, considerando as diretrizes desta legislação 

e vocação da região;  

VI. Analisar e deliberar sobre as questões dúbias ou omissas relativas ao parcelamento, uso 
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e ocupação do solo e zoneamento;  

VII. Emitir pareceres sobre a ocupação e o desenvolvimento urbano com base na legislação 

urbanística vigente e nas diretrizes e políticas de uso do solo;  

VIII. Aprovar e acompanhar a implementação da Outorga Onerosa do Direito de Construir, 

Outorga Onerosa de Uso, da Transferência do Direito de Construir e dos demais instrumentos 

previstos pela presente Lei; 

IX. Analisar e aprovar Estudos de Impacto de Vizinhança e Relatórios de Impacto de 

Vizinhança previstos nesta Lei. 

Art. 123 A Comissão Municipal Urbanismo (CMU) será presidido pelo Secretário de 

Planejamento, sendo composto pelos seguintes membros, definida por Decreto Municipal:  

I. 1 Representante do Setor de Analise de Projeto da Secretaria de Planejamento; 

II. 1 Representante do Setor de Fiscalização da Secretaria de Planejamento; 

III. 1 Representante do Setor de Fiscalização do Setor de Tributos; 

IV. 1 Representante Da Secretaria de Meio Ambiente; e 

V. 1 Representante do DETRACAN. 

§1º Cada membro da Comissão Municipal de Urbanismo (CMU) será designado com um 

Suplente, indicado da mesma forma que o titular. 

§2º Os membros da Comissão Municipal de Urbanismo (CMU) deverão obrigatoriamente ter 

conhecimento técnico.  

§3º A Comissão Municipal de Urbanismo (CMU) elegerá, dentre seus membros, o Presidente 

e o Vice-Presidente, sorteando, a cada reunião, o Relator para os recursos que lhe forem 

dirigidos. 

§4º O mandato dos membros da Comissão Municipal de Urbanismo (CMU) será de um ano, 

admitida a recondução, e será exercido gratuitamente, sendo considerado serviço público 

relevante. 

§5º A Comissão reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que necessário, convocado por seu 

Presidente, ou pela maioria absoluta de seus membros. 
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Art. 124 As decisões da Comissão Municipal de Urbanismo (CMU) serão tomadas pela 

maioria absoluta de seus membros. 

§1º A Comissão apreciará os recursos que lhe forem remetidos no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, contados da data de seu recebimento pelo Presidente. 

§2º Das decisões da Comissão caberá recurso ao Secretário Municipal de Planejamento, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ao interessado. 

§3º As decisões da Comissão serão submetidas à homologação do Secretário Municipal de 

Planejamento. 

§4º A Comissão em cada reunião definirá quem será o redator dentre os presentes. 

Seção III - Do Processo de Revisão e Alteração do Plano Diretor e Demais Legislação 

Urbanística 

Art. 125 O Plano Diretor deverá ser revisado a cada 10 (dez) anos conforme estabelece o 

§3º do Art. 30 da Lei Federal nº 10.257/2001. 

Art. 126 Os processos de revisão ou alteração desta Lei do Plano Diretor, e demais 

legislação urbanística, incluindo-se Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei do 

Perímetro Urbano, Código de Obras e Edificações; Código de Posturas, Lei de Diretrizes e 

Hierarquia do Sistema Viário, serão coordenados pela Secretaria Municipal de Planejamento 

e contarão obrigatoriamente com a participação popular em todas as etapas do 

procedimento. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal do Plano Diretor (COMPLAN) e a Secretaria Municipal 

de Planejamento serão os responsáveis pela operacionalização deste processo. 

Art. 127 Sem prejuízo a adoção de outros elementos de participação popular, os processos 

de alteração, revisão e elaboração dos Planos Setoriais, dos Planos Estratégicos, dos Planos 

das Administrações Regionais, dos Planos de Desenvolvimento de Bairros e dos Planos de 

Vizinhança e demais legislação urbanística deverão observar o seguinte procedimento: 

I. Realização de Audiência Pública;  

II. Abertura de canais de consulta pública, permitindo a participação popular na elaboração 
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de propostas e sugestões;  

III. Publicação e disponibilização. 

Art. 128 Os debates, audiências e consultas públicas deverão ser previamente divulgados, 

mediante cumprimento dos seguintes requisitos: 

I. Ampla comunicação pública, em linguagem acessível e que atenda a todos os tipos de 

deficiência, mediante os meios de comunicação social disponíveis; 

II. Ciência do cronograma e dos locais das reuniões, com prévia disponibilização da pauta e 

do material de apoio; 

III. Publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas 

etapas do processo. 

Art. 129 Qualquer proposta de alteração da Lei do Plano Diretor e demais legislação 

urbanística, incluindo-se Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei do Perímetro 

Urbano, Código de Obras e Edificações; Código de Posturas, Lei de Diretrizes e Hierarquia do 

Sistema Viário deve contar com a participação da população antes de seu encaminhamento 

ao legislativo municipal. 

Art. 130 O Município promoverá oficinas, programas e eventos de capacitação da 

população, dos membros de órgãos colegiados e lideranças comunitárias para melhor 

compreensão e participação no processo de gestão democrática da cidade. 

CAPÍTULO VII - DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO PLANO DIRETOR 

Art. 131 O Poder Executivo de Canoinhas implantará o Sistema de Monitoramento e 

Controle do Plano Diretor, que tem por objetivo promover o monitoramento contínuo da 

Política Urbana disposta nesta Lei, da seguinte forma:  

I. Estruturar, gerenciar e analisar as informações municipais, relacionando-as aos princípios, 

diretrizes e objetivos desta Lei, a fim de verificar os resultados alcançados;  

II. Acompanhar a execução e integração intersetorial de planos, programas, projetos 

urbanísticos, estudos e ações decorrentes de suas propostas.  
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Parágrafo único. Ato do Poder Executivo instituirá o Sistema de Monitoramento e Controle 

do Plano Diretor. 

Art. 132 São diretrizes do Sistema de Monitoramento e Controle do Plano Diretor:  

I. Acompanhar o desempenho alcançado a partir de indicadores estabelecidos para avaliar 

o resultado da implantação deste Plano Diretor, nos termos estabelecidos na Subseção Única 

deste Capítulo;  

II. Fornecer informações necessárias à tomada de decisão sobre a necessidade de ajustes, 

adaptações ou revisões do Plano Diretor, de forma a contribuir para a melhoria da gestão 

municipal;  

III. Articular as ações entre os diversos órgãos municipais, em específico aquelas necessárias 

à implantação das disposições deste Plano Diretor;  

IV. Celebrar convênios ou consórcios para estruturação do Sistema e para a viabilização de 

planos, programas e projetos;  

V. Propor a convocação de reuniões intersetoriais e de conselhos municipais, quando 

necessário; 

VI. Firmar convênios ou consórcios com Municípios vizinhos, para articulação de planos, 

programas e ações de interesse comum.  

Art. 133 Integram o Sistema Municipal de Monitoramento e Controle do Plano Diretor os 

seguintes órgãos da estrutura administrativa municipal:  

I. Secretaria Municipal como órgão responsável pelo Planejamento Territorial do Município, 

e pelo acompanhamento da implantação do Plano Diretor, e pelas revisões da legislação 

urbanística;  

II. A Secretaria Municipal de Planejamento como órgão responsável e coordenação das 

ações junto aos demais órgãos componentes do Sistema no que se refere ao uso e à ocupação 

do solo;  

III. Os órgãos setoriais da administração municipal, vinculados direta ou indiretamente ao 

desenvolvimento urbano e ao meio ambiente, responsáveis pelas políticas públicas setoriais 
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estabelecidas neste Plano Diretor.  

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Monitoramento e Controle do Plano Diretor é 

presidido pelo Secretaria Municipal de Planejamento sendo que a esta compete a 

implantação, desenvolvimento e gerenciamento de mecanismos adequados de controle, 

medição e acompanhamento de desempenho da execução do Plano Diretor, durante sua 

vigência.  

Art. 134 Além das competências de que trata o artigo anterior, compete a Secretaria 

Municipal de Planejamento:  

I. Coordenar as ações, visando à implantação e à implementação do Plano Diretor;   

II. Propor normas e definir parâmetros que garantam a implementação e a continuidade dos 

estudos referentes ao planejamento do território, bem como a compatibilidade de planos e 

programas referentes ao desenvolvimento municipal;   

III. Disponibilizar para a sociedade e para os órgãos setoriais as informações constantes do 

Sistema de Monitoramento do Plano Diretor, bem como propor caminhos alternativos, se 

necessário, para a correção de rumo; 

IV. Definir prazos, periodicidade, metodologias e padronização das informações provenientes 

dos órgãos da administração pública para seu processamento pelo órgão responsável pelo 

Planejamento Territorial; 

V. Definir a listagem dos indicadores de avaliação, controle e acompanhamento do Plano 

Diretor, a partir do ano de implantação do Sistema de Monitoramento e Controle do Plano 

Diretor.  

Art. 135 A Secretaria Municipal de Planejamento deve apresentar a relação de indicadores 

de monitoramento e avaliação do Plano Diretor, bem como publicar anualmente os relatórios 

e manter atualizados os indicadores de monitoramento e avaliação desta Lei.  

§1º Os indicadores de monitoramento e avaliação deverão contemplar as diferentes 

dimensões da avaliação de desempenho das políticas públicas apontadas neste Plano Diretor, 

devendo registrar e analisar, no mínimo: 
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I. Os resultados alcançados em relação aos objetivos do Plano Diretor, das Macrozonas e 

dos Eixos de Desenvolvimento;    

II. Os avanços em relação à realização das ações prioritárias nos sistemas urbanos e 

ambientais previstas neste Plano Diretor;   

III. Os desempenhos de todos os instrumentos de política urbana e de gestão ambiental 

previstos neste Plano Diretor; 

§2º Cada aspecto específico contará com um subconjunto de indicadores georreferenciados 

a serem monitorados e manterá conexão com todos os planos, projetos e programas tratados 

por este Plano Diretor, assim definidos: 

I. Para o aspecto social serão considerados os indicadores de rendimento, saúde, educação, 

trabalho, segurança e habitação; 

II. Para o aspecto ambiental serão considerados os indicadores de saneamento, preservação 

e qualidade de vida; 

III. No aspecto econômico serão considerados os indicadores de vocação econômica; 

IV. Para o aspecto institucional serão considerados os subconjuntos de indicadores de 

cobertura institucional. 

§3º Os indicadores utilizados deverão ser oriundos de órgãos oficiais de reconhecida 

competência em níveis nacional, estadual, regional e local. 

§4º Baseados nos resultados aos quais se refere o parágrafo anterior, a Comissão Especial que 

integra esse Sistema deverá produzir relatório anual com o objetivo de fornecer subsídios à 

elaboração do Plano Plurianual de Governo e seus desdobramentos anuais. 

Art. 136 Para ampliar o suporte técnico-administrativo do Sistema de Monitoramento e 

Controle do Plano Diretor, podem ser criadas comissões e equipes específicas, de caráter 

permanente ou temporário, integradas pelos diversos órgãos do Poder Executivo Municipal, 

às quais caberá analisar e propor ações de caráter intersetorial.  

Seção I - Sistema de Planejamento 

Art. 137 Entende-se por Sistema de Planejamento o conjunto de órgãos, normas, sistemas 
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georreferenciados, recursos humanos e técnicos, objetivando a coordenação das ações dos 

setores público, privado e da sociedade em geral, a integração entre os diversos programas 

setoriais e a dinamização e modernização da ação governamental, para o cumprimento do 

que rege este Plano Diretor. 

Art. 138 O objetivo do Sistema de Planejamento é garantir um processo dinâmico, 

permanente e transparente de implementação dos objetivos gerais do Plano Diretor, bem 

como de suas diretrizes, através dos instrumentos previstos nesta Lei e nas demais normas 

disciplinadoras, propiciando o adequado acompanhamento e controle. 

Art. 139 Compete ao Sistema de Planejamento articular as ações dos órgãos da 

Administração direta e indireta do Município, bem como da iniciativa privada, para a 

implementação deste Plano Diretor. 

Art. 140 Compõem o Sistema de Planejamento, como órgãos de apoio e informação ao 

Prefeito, para as decisões referentes à realização dos objetivos, diretrizes e ações do Plano 

Diretor: 

I. A Secretaria Municipal de Planejamento;  

II. O Conselho Municipal do Plano Diretor (COMPLAN) instituído pela Lei Municipal nº 

4.187/2007.  

§1º As Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração direta e indireta deverão 

participar da implementação das disposições desta Lei, atualizando informações 

georreferenciadas em banco de dados único, elaborando os planos de ação integrada e os 

projetos de normas disciplinadoras, nas áreas de sua competência. 

§2º A composição e funcionamento serão definidos em legislação específica, de forma a 

alinhá-lo ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, em especial ao Conselho Nacional 

das Cidades e ao Conselho Estadual das Cidades. 

Art. 141 A Secretaria Municipal de Planejamento, além das suas atribuições atuais, 

compete: 

I. Coordenar e manter atualizado no Sistema de Informação Municipal, informações e 
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cadastramento de interesse para o planejamento do Município, garantindo seu acesso aos 

munícipes; 

II. Propor convênios, consórcios e termos de cooperação técnico-administrativa, visando à 

promoção de programas e a implantação de obras que envolvam a participação de outros 

Municípios, entidades e esferas de governo; 

III. Compatibilizar, quando do interesse do Município, os planos e projetos com as propostas 

regionais; 

IV. Propor alterações na legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo e nos demais 

diplomas normativos necessários à aplicação dos novos instrumentos para consecução dos 

objetivos e diretrizes do Plano Diretor; 

V. Coordenar a gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano, a ser instituído por Lei 

Municipal; 

VI. Coordenar as revisões deste Plano Diretor e de suas normas regulamentadoras; 

VII. Assegurar a participação dos munícipes e de suas entidades representativas em todas as 

fases do processo de planejamento urbano e ambiental.  

CAPÍTULO VII - DOS FUNDOS MUNICIPAIS 

Art. 142 Os Fundos Municipais referentes à provisão de recursos para atendimento ao 

disposto neste Plano Diretor, são previstos por leis específicas e têm natureza contábil 

financeira, sem personalidade jurídica.  

§1º Os recursos dos Fundos Municipais são destinados ao planejamento, execução e 

fiscalização dos objetivos, projetos e programas definidos nesta Lei. 

§2º Poderão ser criados ou alterados os Fundos previstos neste artigo mediante lei específica. 

Seção I - Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Art. 143 O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, será instituído por Lei Municipal 

específica e destina-se a dar o suporte financeiro à implementação de políticas de 

desenvolvimento urbano voltados a ações relativas à urbanização, revitalização, e 

requalificação de áreas públicas municipais, e instalação e manutenção de equipamentos 
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urbanos. 

§1º Todos os recursos provenientes da aplicação dos instrumentos da política urbana deverão 

ser obrigatoriamente destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e aplicados 

à execução das políticas urbanas previstas neste Plano Diretor. 

§2º A gestão da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano cabe 

a sua Comissão Gestora. 

§3º  Fica estabelecido que parte dos recursos provenientes do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano deverá ser destinada prioritariamente para ações de planejamento 

tais como sistema de monitoramento e controle da execução do Plano Diretor. 

Subseção Única - Dos Demais Fundos Municipais Relacionados ao Plano Diretor 

Art. 144 As políticas públicas indicadas neste Plano Diretor têm suporte financeiro nos 

Fundos Municipais Setoriais, conforme respectivos objetivos, criados por legislação especifica. 

TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 145 Deverão ser encaminhados à Câmara Municipal de Canoinhas projetos de lei que 

tratem do planejamento urbano compatíveis com as políticas, princípios, objetivos e diretrizes 

previstas nesse Plano Diretor. 

Parágrafo único. Enquanto não forem aprovadas as leis, continuarão em vigência todas as leis 

que, de alguma forma, tratam do planejamento urbano da cidade, devendo ser aplicadas em 

consonância ao previsto neste Plano Diretor, prevalecendo as normas aqui estabelecidas, 

considerando ainda que as normas e parâmetros urbanísticos previstos nesta lei entram em 

vigor a partir da sua promulgação. 

Art. 146 No prazo máximo de 3 (três) anos contados a partir da vigência deste Plano 

Diretor, deverão ser revistos os Planos Setoriais, devendo ser garantido no processo de sua 

elaboração a participação popular. 

Parágrafo único. Os Planos Setoriais serão orientados pelos princípios, objetivos e diretrizes 

previstos neste Plano Diretor. 
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Art. 147 As diretrizes orçamentarias, o orçamento anual e o Plano Plurianual deverão 

incorporar as diretrizes e as prioridades constantes desta Lei, nos termos do que determina o 

art. 40, § 1o, da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 

Art. 148 Revogam-se a Lei n° 61 de 21 de dezembro e toda e qualquer disposição correlata 

em contrário. 
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ANEXO I - MAPA DO PERÍMETRO URBANO 
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ANEXO II – MAPA DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL 
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ANEXO III – MAPA DO MACROZONEAMENTO URBANO 
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ANEXO IV – MAPA DO ZONEAMENTO URBANO 
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ANEXO V – MAPA DO SISTEMA VIÁRIO 
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 PROJETO DE LEI PERÍMETRO URBANO E DIVISÃO DE BAIRROS  

Aprova a Lei que estabelece o PERÍMETRO URBANO 
e a DIVISÃO DE BAIRROS instituído pelo PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS e dá outras 
providências.  

Art. 1º Para fins desta Lei, o território do Município de Canoinhas é formado pela: 

I. área urbana da Sede do Município de Canoinhas; 

II. área urbana da Sede dos Distritos Administrativos; 

III. áreas urbanas isoladas; 

IV. área rural. 

Parágrafo único. As definições adotadas nesta Lei são as constantes do Anexo VII – Glossário. 

Art. 2º A área urbana da Sede do Município de Canoinhas, está representada no Anexo I – 

Mapa do Perímetro Urbano da Sede do Município de Canoinhas, com sua descrição 

estabelecida no Anexo II. 

Art. 3º A área urbana da Sede dos Distritos Administrativos e as Áreas Urbanas isoladas estão 

representadas no Anexo III – Mapa do Perímetro Urbano da Sede dos Distritos Administrativos 

e Áreas Urbanas Isoladas com sua descrição estabelecida no Anexo IV.  

Art. 4º Compete ao Município custear a materialização dos vértices dos polígonos dos 

perímetros urbanos em um prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias após a aprovação do 

perímetro urbano na Câmara Municipal.  

Art. 5º Os padrões de uso e ocupação nas Áreas Urbanas do Município deverão obedecer ao 

Plano Diretor Municipal e à Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.  

Art. 6º A propriedade que for seccionada pelo Perímetro urbano utilizará os parâmetros 

construtivos e de uso do solo respectivos à situação de cada porção do imóvel, ou seja, urbano 

na porção situada dentro do perímetro urbano e rural, na porção situada na zona rural.  

§ 1º A propriedade que for seccionada pelo perímetro urbano, cujo remanescente na área 

rural for inferior ao módulo mínimo estabelecido pelo Instituto Nacional de Colonização e 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 94 

Reforma Agrária (INCRA), será considerada integralmente urbana. 

§2º Além da hipótese estabelecida no parágrafo anterior os parâmetros construtivos e de uso 

do solo urbano poderão, excepcionalmente ser ampliados, abrangendo toda a extensão da 

propriedade seccionada, desde que preenchidas todas as seguintes exigências: 

I. A área esteja devidamente registrada, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou 

gravames, inclusive os de ordem ambiental, cuja prova se dará mediante apresentação de 

certidões negativas;  

II. Submissão do pedido ao Conse 

III. lho da Municipal do Plano Diretor de Canoinhas, criado pela Lei Municipal nº 4.187/2007, 

ouvida a Equipe Técnica Municipal da Secretaria Municipal de Planejamento com emissão de 

parecer favorável;  

IV. Comunicação e ciência expressa aos órgãos ambientais competentes, os quais deverão se 

manifestar no sentido de que não se opõem a mudança;  

V.  Presença ou disponibilização de infraestrutura urbana de equipamentos e serviços 

públicos, conforme diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Municipal; 

VI. A extensão dos parâmetros construtivos de uso do solo urbano seja compatível com as 

condições de preservação da qualidade do meio ambiente e da paisagem urbana;  

VII. Após o deferimento da extensão dos parâmetros construtivos e de uso do solo urbano 

pelo Poder Público Municipal, seja efetuado o imediato cadastro e regular lançamento e 

recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre a totalidade da área. 

§ 3º A exceção prevista no parágrafo segundo, consistente na extensão do uso urbano, com a 

incidência dos parâmetros construtivos e de uso do solo respectivo, além de atender o 

disposto nos incisos I a VI do mesmo parágrafo, somente se aplica às áreas seccionadas pelo 

Perímetro Urbano, ou as já cadastradas no lançamento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU, à época da aprovação do Plano Diretor, ficando expressamente vedada a sua 

aplicação às demais áreas do Município. 

§4º Aos imóveis de propriedade do Poder Público, que se encontrem atravessados pelo 

Perímetro Urbano, serão utilizados os parâmetros construtivos e de uso do solo urbano em 
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toda a sua extensão, em ambas as porções, independentemente de suas dimensões. 

Art. 7º Qualquer alteração no perímetro urbano deverá ocorrer mediante lei municipal 

específica, através de processo de Lei Complementar, precedida, necessariamente, de 

manifestação do Conselho Municipal do Plano Diretor, criado pela Lei Municipal nº 

4.187/2007, consulta e audiência pública, apresentando, no mínimo, as exigências 

estabelecidas na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 

Art. 8º Fica estabelecida a nova divisão territorial do Município de Canoinhas, com a criação 

e delimitação oficial dos seguintes bairros, em conformidade com o Mapa da divisão dos 

bairros, (anexo V), e a Descrição da divisão dos bairros (Anexo VI) que são parte integrante 

dessa Lei.  

Art. 9º Os bairros do Município de Canoinhas são:  

I. Água Verde; 

II. Alto da Tijuca; 

III. Alto das Palmeiras; 

IV. Boa Vista; 

V. Campo d'Água Verde; 

VI. Centro; 

VII. Industrial Getúlio Vargas n°1; 

VIII. Industrial Dom Pedro nº2; 

IX. Jardim Esperança; 

X. Piedade; 

XI. Sossego; 

XII. Tricolin; 

XIII. Marcílio Dias. 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário em especial a Lei Municipal nº 5.964 de 22 
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de dezembro de 2016.  
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ANEXO I – MAPA DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DA ÁREA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO 

O perímetro urbano da sede do município de Canoinhas, inicia no ponto 0PP  localizado na 

divisa municipal dos municípios de Canoinhas e Três Barras, especificamente na ponte que 

transpõe o Rio Canoinhas (projeção da Rua José Nunes Cavalheiro, nas proximidades do Bairro 

Marcílio Dias); partindo deste ponto, segue rumo sudeste à jusante do Rio Canoinhas por 

6994,06m até o ponto P01, localizado sobre o Rio Canoinhas - divisa Municipal), nas 

proximidades do Bairro Campo da Água Verde. Do ponto P01 segue-se rumo sudeste em linha 

reta e seca por 440,88m  até o P02, localizado próximo à estrada rural sem denominação. Do 

ponto P02 segue rumo nordeste ao longo de linha reta e seca por 32,16m até o P03, localizado 

próximo à divisa de propriedade. Do ponto P03 segue rumo sudeste em linha reta e seca por 

142,49m até encontrar o P04, localizado na intersecção das ruas Carlos Wagner e Paulo Wiese. 

Do ponto P04 segue rumo nordeste ao longo da Rua Paulo Wiese por 295,96m ao encontro 

da Rua João Cesar de Andrade, onde por esta segue-se por mais 333,85m até o encontrar P05, 

localizado sobre em via sem denominação, próximo à divisa da casa de nro 20 e um chácara. 

Do ponto P05 segue rumo sudeste ao longo de divisa de lote por 281,35 m até o P06, 

localizado sobre a Rua Otávio Tabalipa, em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.03.091.0015.001. Do ponto P06 segue rumo nordeste ao longo de linha reta e seca por 

54,52 m até o P07, localizado na divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.03.093.0149.001. Do ponto P07 segue rumo sudeste ao longo de linha reta e seca por 

134,93 m e continua sentido nordeste ao longo do fundo de lotes por 95,60 m até o P08, 

localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.03.095.0348.001 . Do ponto 

P08 segue rumo sudeste por 315,71 m ao longo de fundo de lotes até o P09, localizado sobre 

via sem denominação. Do ponto P09 segue rumo sudoeste ao longo de via sem denominação 

por 105,30 m até o P10, localizado sobre via sem denominação. Do ponto P11 segue rumo 

sudeste ao longo de linha reta e seca por 911,06 m até o P11, localizado sobre divisa de 

propriedade. Deste ponto segue rumo sudoeste ao longo de divisa de propriedade por 240,47 

m até o P12, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.04.139.0312.000. Do ponto P12 segue rumo sudeste ao longo de linha reta e seca por 
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1107,03 m até o P13, localizado sobre o Rio Canoinhas. Do ponto P13 segue rumo sudoeste 

ao longo do rio Canoinhas por 1198,82 m até o P14, localizado sobre o Rio Canoinhas (divisa 

Municipal), nas proximidades do Bairro Industrial II. Do ponto P14 segue rumo noroeste em 

linha reta e seca por 268,77 m até o P15, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição 

imobiliária nº 01.05.036.0096.001. Do ponto P15 segue rumo sudoeste em linha reta e seca 

por 321,74 m até o P16, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.05.037.3010.001. Do ponto P16 segue rumo sudoeste ao longo dos fundos do lote de 

inscrição imobiliária nº 01.05.037.2681.001 por 423,95 m até o P17, localizado sobre a divisa 

do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.05.037.2681.001. Do ponto P17 segue rumo sudeste 

em divisa de propriedade por 424,80 m até o P18, localizado sobre divisa de propriedade. 

Desse ponto segue rumo sudoeste em divisa de propriedade por 325,18 m até o P19, 

localizado sobre Linha de Alta Tensão II. Desse ponto segue rumo sudoeste ao longo da Linha 

de Alta Tensão II por 437,75 m até o P20, localizado sobre Linha de Alta Tensão II. Do ponto 

P20 segue rumo sudoeste em linha reta e seca por 200,61 m até o P21, localizado na divisa de 

propriedades. Do ponto P21 ponto segue rumo sudoeste ao longo de divisa de propriedades 

por 886,48 m até a Rua Sérgio Gapski e segue em linha reta e seca por 571,49 m até o P22, 

localizado sobre o Rio Água Verde, nas proximidades do Bairro Água Verde. Do ponto P22 

segue rumo sudeste ao longo do Rio Água Verde por 353,61 m até o P23, localizado sobre o 

Rio Água Verde, no limite do Bairro sem denominação. Do ponto P23 segue rumo sudoeste 

em linha reta e seca por 212,33 m até o P24, localizado em divisa de propriedade. Do ponto 

P24 segue rumo noroeste ao longo de divisa de propriedades por 941,47 m até o P25, 

localizado sobre o Rio da Piedade, no limite do Bairro Água Verde. Do ponto P25 segue rumo 

noroeste ao longo do Rio da Piedade por 1150,34 m até o ponto P26, localizado sobre o Rio 

Piedade em confluência com o córrego 01. Do ponto P26 segue rumo nordeste ao longo do 

Rio da Piedade por 289,57 m até o P27, localizado sobre o Rio da Piedade, no limite de Bairro 

sem denominação e sobre a Linha de Alta Tensão II. Do ponto P27 segue rumo sudeste ao 

longo da Linha de Alta Tensão II por 275,26 m até o P28, localizado sobre a Linha de Alta 

Tensão II. Do ponto P28 segue rumo nordeste em linha paralela de 510,25 m a 65 m em relação 

à Rua José Bayel até o P29, localizado sobre o Rio Água Verde e sobre a divisa do imóvel de 
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inscrição imobiliária nº 01.05.063.1250.000. Do ponto P29 segue rumo nordeste ao longo de 

fundo de lotes por 223,53 m até o P30, localizado sobre o Rio da Piedade. Do ponto P30 segue 

rumo noroeste ao longo do Rio da Piedade por 841,567629 m até o P31, localizado sobre o 

Rio da Piedade, no Bairro Boa Vista, próximo à divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.06.098.0060.000. Do ponto P31 segue rumo sudoeste ao longo do fundo do lote de 

inscrição imobiliária nº 01.06.099.0245.001 por 999,40 m até o P32, localizado sobre a divisa 

do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.099.0245.001, a 370 m de distância da BR-280. Do 

ponto P32 segue rumo sudoeste ao longo da divisa de propriedade por 190,66 m até o P33, 

localizado sobre via sem denominação. Desse ponto segue rumo noroeste ao longo de via 

local por 464,49 m até o P34, localizado sobre a intersecção da Rua Flávio Haensch com uma 

via sem nome, em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.099.0091.001. Do ponto 

P34 segue rumo sudoeste ao longo da estrada rural por 449,47 m até o P35, localizado em via 

sem denominação, próximo à divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.109.0874.001. 

Do ponto P35 segue rumo sudeste ao longo de divisa de fundos de lotes por 883,59 m até o 

P36, localizado sobre via sem denominação. Do ponto P36 segue rumo sudoeste ao longo de 

via sem nome por 252,60 m até o P37, localizado sobre o cruzamento da Rua João Müller com 

uma via sem denominação. Do ponto P37 segue rumo noroeste ao longo da Rua João Müller 

por 557,60 m até o P38, localizado sobre o cruzamento da Rua João Müller com uma estrada 

rural. Do ponto P38 segue rumo sudoeste ao longo de estrada rural por 259,15 m até o P39, 

localizado sobre via sem denominação. Do ponto P39 segue rumo noroeste ao longo de linha 

reta e seca por 234,32 m até o P40, localizado sobre o córrego 02. Do ponto P40 segue rumo 

noroeste ao longo do córrego 02 por 719,02 m, até o P41, localizado sobre o córrego 03. Do 

ponto P41 segue rumo sudoeste ao longo de linha reta e seca por 400,00 m até o P42, 

localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.110.1259.001. Do ponto 

P42 segue rumo sudeste ao longo da divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.06.110.1259.001 por 264,70 m até o P43, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição 

imobiliária nº 01.06.110.1259.001. Do ponto P43 segue rumo sudoeste ao longo de linha reta 

e seca por 427,03 m até o P44, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.06.126.1212.001. Do ponto P44 segue rumo sudoeste ao longo de linha reta e seca por 
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360,98 m até o P45, localizado sobre o córrego 04. Do ponto P45 segue rumo sudoeste ao 

longo do córrego 04 por 152,63 m até o P46, localizado sobre o córrego 04. Do ponto P46 

segue rumo sudoeste ao longo do córrego 04 por 1322,46 m, continua por linha reta e seca 

por 135,24 m até o P47, localizado sobre estrada municipal. Do ponto P47 segue rumo 

noroeste ao longo de estrada municipal por 658,404 m e continua por linha reta e seca por 

514,39 m até o P48, localizado sobre a Linha de Alta Tensão I. Do ponto P48 segue rumo 

noroeste ao longo da Linha de Alta Tensão I por 342,03 m até o P49, localizado sobre a Rua 

Emídio Ferreira de Souza. Do ponto P49 segue rumo sudoeste ao longo da Rua Emídio Ferreira 

de Souza por 304,19 m até o P50, localizado sobre cruzamento da Rua Emídio Ferreira de 

Souza com via sem denominação. Do ponto P50 segue rumo noroeste ao longo de via sem 

denominação por 98,99 m até o P51, localizado sobre via sem denominação, próximo ao Rio 

da Piedade ou Volta Grande. Do ponto P51 segue rumo noroeste ao longo de divisa de 

propriedades por 191,72 m até o P52, localizado sobre divisa de propriedades. Do ponto P52 

segue rumo noroeste ao longo da divisa de propriedades por 196,81 m até o P53, localizado 

sobre divisa de propriedades. Do ponto P53 segue rumo sudoeste ao longo de linha de 

1223,20 m e com 150 m de distância da BR-280 até o P54, localizado sobre divisa de 

propriedades. Do ponto P54 segue rumo noroeste ao longo de divisa de propriedades por 

300,40 m até o P55, localizado sobre divisa de propriedades. Do ponto P55 segue rumo 

nordeste ao longo de linha de 2852,65 e com 150 m de distância da BR-280 m até o P56, 

localizado sobre o Rio da Piedade ou Volta Grande, próximo à divisa do imóvel de inscrição 

imobiliária nº 01.06.092.1869.001. Do ponto P56 segue rumo nordeste ao longo do Rio da 

Piedade ou Volta Grande por 690,82 m até o P57, localizado sobre a confluência do Rio da 

Piedade ou Volta Grande com o córrego 05. Do ponto P57 segue rumo nordeste ao longo do 

Rio da Piedade ou Volta Grande por 913,00 m até o P58, localizado sobre o Rio da Piedade ou 

Volta Grande em confluência com o córrego 06. Do ponto P58 segue rumo norte ao longo do 

Rio da Piedade ou Volta Grande por 515,54 m até o P59, localizado sobre o Rio da Piedade ou 

Volta Grande em confluência com o córrego 07. Do ponto P59 segue rumo nordeste ao longo 

do Rio da Piedade ou Volta Grande por 96,12 m até o P60, localizado sobre o Rio da Piedade 

ou Volta Grande em confluência com o córrego 08. Do ponto P60 segue rumo noroeste ao 
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longo do Rio da Piedade ou Volta Grande por 916,34 m até o P61, localizado sobre o Rio da 

Piedade ou Volta Grande em confluência com o córrego 09. Do ponto P61 segue rumo 

sudoeste ao longo do córrego 09 por 738,97 m até o P62, localizado sobre o córrego 09 em 

confluência com o córrego 10. Do ponto P62 segue rumo sudoeste ao longo do córrego 09 por 

902,70 m até o P63, localizado sobre o córrego 09. Do ponto P63 segue rumo noroeste ao 

longo de divisa de propriedades por 418,28 m até o P64, localizado sobre via sem 

denominação. Do ponto P64 segue rumo nordeste ao longo de via sem denominação por 

713,25 m até o P65, localizado sobre via sem denominação. Do ponto P65 segue rumo 

noroeste ao longo de divisa de propriedades por 588,76 m até o P66, localizado sobre o 

córrego 11. Do ponto P66 segue rumo noroeste ao longo do córrego 11 por 350,41 m até o 

P67, localizado sobre o córrego 11. Do ponto P67 segue rumo nordeste ao longo de linha reta 

e seca por 858,57 m até o P68, localizado sobre o córrego 12. Do ponto P68 segue rumo 

sudeste ao longo do córrego 12 por 364,91 m até o P69, localizado sobre o córrego 12. Do 

ponto P69 segue rumo nordeste ao longo de divisa de propriedade por 284,89m até o P70, 

localizado sobre Estrada Principal da Pedreirinha. Do ponto P70 segue rumo nordeste ao longo 

da Estrada Principal da Pedreirinha por 178,27 m até o P71, localizado sobre cruzamento da 

Estrada Principal da Pedreirinha com estrada rural. Do ponto P71 segue rumo nordeste ao 

longo da Estrada Principal da Pedreirinha por 133,60 m até o P72, localizado sobre Estrada 

Principal da Pedreirinha. Do ponto P72 segue rumo sudeste ao longo de divisa de propriedades 

por 543,00m até o P73, localizado sobre o Rio da Piedade ou Volta Grande. Do ponto P73 

segue rumo noroeste ao longo do Rio da Piedade ou Volta Grande por 555,62 m até o P74, 

localizado sobre o Rio da Piedade ou Volta Grande. Do ponto P74 segue rumo nordeste ao 

longo de linha reta e seca por 719,60 m até o P75, localizado sobre a Rua Guilherme 

Gonchorovski. Do ponto P75 segue rumo nordeste ao longo de divisa de propriedades por 

188,77 m até o P76, localizado sobre o córrego 13. Do ponto P76 segue rumo nordeste ao 

longo do córrego 13 por 270,59 m até o P77, localizado sobre o córrego 13 em confluência 

com o córrego 14. Do ponto P77 segue rumo nordeste ao longo do córrego 13 por 750,02 m 

até o P78, localizado sobre o córrego 13 em confluência com o córrego 15. Do ponto P78 segue 

rumo nordeste ao longo do córrego 16 por 865,44 m até o P79, localizado sobre o córrego 16 
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em confluência com o córrego 17. Do ponto P79 segue rumo nordeste ao longo do córrego 16 

por 372,87 m até o P80, localizado sobre o córrego 16. Do ponto P80 segue rumo noroeste ao 

longo de uma linha paralela de 774,46 m e com distância de 150 m da Rua Bernardo Olsen até 

o P81, localizado sobre a divisa do Bairro Marcílio Dias. Do ponto P81 segue rumo noroeste 

ao longo de linha de paralela de 151,46m e com distância de 150m da Rua Martin Finta Júnior 

até o P82, localizado sobre a Estrada Roberto Linzmeier. Do ponto P82 segue rumo leste ao 

longo da Rua Germano Raabe por 481,60 m até o P83, localizado sobre a Rua Germano Raabe, 

próximo à divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 02.01.022.0122.001. Do ponto P83 

segue rumo noroeste ao longo da Rua Henrique Soetbeer por 311,47 m até o P84, localizado 

sobre a Rua Henrique Soetbeer, próximo à divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

02.01.028.0456.000. Do ponto P84 segue rumo noroeste ao longo de fundos de lotes por 

602,89 m até o P85, localizado sobre a divisa do Bairro Marcílio Dias. Do ponto P85 segue 

rumo nordeste ao longo de divisão de propriedades por 161,66 m até o P86, localizado sobre 

a divisa do Bairro Marcílio Dias. Desse ponto segue rumo noroeste em linha uma linha paralela 

de 735,47 m a 300 m de distância da Rua Maria Olsen até o P87, localizado a 300 m da Rua 

Maria Olsen. Do ponto P87 segue rumo nordeste ao longo de linha reta e seca por 806,71 m 

até o P88, localizado a 300 m da Rua Maria Olsen e sobre o córrego 18. Do ponto P88 segue 

rumo sudeste ao longo de linha paralela de 2018,34 m e com distância de 500 m da Rua Maria 

Olsen até o P89, localizado sobre o Rio Canoinhas. Por fim, do ponto P89 segue rumo sudoeste 

ao longo do Rio Canoinhas por 1480,63 m até o 0PP. 

 

  



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 104 

QUADRO DE COORDENADAS 

NOME N L 
DISTRIT

O 

0PP 561343,1522 7108030,919 Sede 

P01 561729,2591 7105912,344 Sede 

P02 561923,0887 7105516,356 Sede 

P03 561951,5656 7105531,314 Sede 

P04 562055,0306 7105434,823 Sede 

P05 562647,0387 7105613,109 Sede 

P06 562917,7513 7105536,446 Sede 

P07 562967,4296 7105558,923 Sede 

P08 563196,1141 7105537,431 Sede 

P09 563387,6012 7105288,325 Sede 

P10 563282,9723 7105276,416 Sede 

P11 563965,0585 7104672,431 Sede 

P12 563738,8429 7104590,85 Sede 

P13 564580,8837 7103872,168 Sede 

P14 564482,2859 7103089,392 Sede 

P15 564213,8095 7103102,106 Sede 

P16 563994,2777 7102866,894 Sede 

P17 563705,0107 7102556,954 Sede 

P18 564031,1479 7102284,758 Sede 

P19 564015,2249 7101959,972 Sede 

P20 563628,4511 7101754,945 Sede 

P21 563610,312 7101555,151 Sede 

P22 562190,6218 7101223,286 Sede 

P23 562317,0224 7100931,235 Sede 

P24 562161,0768 7100787,131 Sede 

P25 561240,1808 7100982,905 Sede 

P26 561131,7632 7101678,031 Sede 

P27 561254,3126 7101903,375 Sede 

P28 561514,9062 7101814,707 Sede 

P29 562025,2641 7102107,927 Sede 

P30 562028,2492 7102313,318 Sede 

P31 561505,6126 7102717,812 Sede 

P32 560520,8633 7102614,336 Sede 

P33 560467,4611 7102431,302 Sede 

P34 560022,8081 7102565,283 Sede 

P35 559761,5236 7102223,092 Sede 

P36 559894,7783 7101349,607 Sede 

P37 559650,4862 7101285,334 Sede 

P38 559584,5198 7101838,875 Sede 

P39 559361,9161 7101709,909 Sede 

P40 559228,4587 7101902,514 Sede 

P41 559152,3868 7102578,831 Sede 

P42 558753,5043 7102548,978 Sede 

P43 558817,3523 7102292,086 Sede 
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P44 558500,3383 7102005,973 Sede 

P45 558175,6548 7101848,208 Sede 

P46 558153,5581 7101714,029 Sede 

P47 557870,0816 7100441,36 Sede 

P48 557458,9238 7101534,224 Sede 

P49 557191,044 7101746,604 Sede 

P50 557037,2559 7101504,31 Sede 

P51 556997,3176 7101593,153 Sede 

P52 556881,5597 7101745,984 Sede 

P53 556757,3816 7101898,242 Sede 

P54 555792,7727 7101199,231 Sede 

P55 555709,2528 7101487,794 Sede 

P56 558020,6409 7102941,184 Sede 

P57 558320,5884 7103495,4 Sede 

P58 558497,501 7104264,546 Sede 

P59 558478,1059 7104679,042 Sede 

P60 558511,5086 7104755,218 Sede 

P61 558136,9303 7105424,539 Sede 

P62 557578,3598 7105148,746 Sede 

P63 557052,2495 7104513,506 Sede 

P64 556669,9411 7104683,208 Sede 

P65 557027,2362 7105286,999 Sede 

P66 556538,7803 7105615,552 Sede 

P67 556431,0546 7105922,487 Sede 

P68 556924,8881 7106624,823 Sede 

P69 557078,6936 7106309,338 Sede 

P70 557361,6612 7106342,301 Sede 

P71 557388,9994 7106516,125 Sede 

P72 557449,7555 7106635,04 Sede 

P73 557975,5296 7106499,509 Sede 

P74 557904,3179 7107017,701 Sede 

P75 558514,6192 7107398,971 Sede 

P76 558673,2686 7107501,268 Sede 

P77 558895,7184 7107578,52 Sede 

P78 559560,051 7107622,323 Sede 

P79 560332,6932 7107975,153 Sede 

P80 560446,988 7108313,622 Sede 

P81 560278,6152 7109033,68 Sede 

P82 560233,5815 7109178,189 Sede 

P83 560711,9421 7109190,115 Sede 

P84 560628,8128 7109489,582 Sede 

P85 560291,5097 7109989,273 Sede 

P86 560434,8216 7110064,08 Sede 

P87 560230,6036 7110759,938 Sede 

P88 560930,1265 7111161,759 Sede 

P89 561663,647 7109322,234 Sede 
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ANEXO III – MAPA DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS E ÁREAS URBANAS ISOLADAS  
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ANEXO IV – DESCRIÇÃO AREA URBANA DA SEDE DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS E 

ÁREAS URBANAS ISOLADAS   

1. PAULA PEREIRA 

No distrito de Paula Pereira, o perímetro urbano se inicia no ponto 0PP, no ponto mais ao 

norte da região e a uma distância perpendicular de 250 metros da estrada rural próxima, 

segue em linha reta e seca rumo sudeste por 500m até encontrar o ponto P01, localizado a 

250m de via sem denominação. Do ponto P01 o perímetro acompanha uma linha paralela de 

250m a partir da estrada até encontrar o ponto P02, localizado próximo à estrada rural. Do 

ponto P02 vira-se rumo noroeste seguindo linha paralela de 250m em relação à estrada 

perpendicular à primeira até encontrar o ponto P03, localizado a 250m de via sem 

denominação. Do ponto P03 segue rumo nordeste por 500m até encontrar o ponto P04, 

localizado a 250m de via sem denominação. A partir de P04, segue rumo sudoeste em linha 

paralela a 250m da estrada até encontrar o ponto P05, localizado sobre estrada sem 

denominação. Do ponto P05 segue, por fim, rumo nordeste a 250m da estrada até encontrar 

o ponto 0PP , percorrendo um perímetro de 5,54 km e circundando uma área de 1,13 km². 

 

2. FELIPE SCHMIDT 

O perímetro urbano do distrito de Felipe Schmidt inicia em 0PP, sobre a ferrovia a nordeste 

do distrito, segue rumo sudeste ao longo de uma estrada rural até o ponto P01, próximo à Rua 

Orestes Crestani. Do ponto P01 segue rumo sudoeste em linha reta e seca até encontrar outra 

estrada rural no ponto P02, localizado sobre estrada sem denominação. Do ponto 02 continua 

ao longo da mesma estrada rumo nordeste até o ponto P03. Do ponto P03 segue rumo 

noroeste até encontrar o ponto P04, localizado sobre a ferrovia. Do ponto 04 segue a ferrovia 

rumo nordeste até encontrar o ponto 0PP, percorrendo uma distância total de 5,80 km e 

abrangendo uma área de 2,09 km². 
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3. PINHEIROS 

No distrito de Pinheiros o perímetro urbano se inicia no ponto 0PP, localizado sobre a Rodovia 

SC-120 segue rumo sudeste sobre linha reta e seca por 394,71m até o ponto P01, localizado a 

394m da Rodovia SC-120. Do ponto P01 segue rumo sudoeste ao longo de linha paralela por 

1556,80m e com distância de 400 m da Rodovia SC-120 até o ponto P02, localizado a 400 m 

da Rodovia SC-120. Do ponto P02 segue rumo sudeste ao longo de linha paralela de 1198,37m 

e com distância de 400m da Rodovia SC-120 até o ponto P03, localizado a 400m da Rodovia 

SC-120. Do ponto P03 segue rumo sudoeste ao longo de linha reta e seca de 403,29m até o 

ponto P04, localizado sobre a Rodovia SC-120. Do ponto P04 segue rumo sudoeste ao longo 

de linha reta e seca por 397,83m até o ponto P05, localizado a 400m da Rodovia SC-120. Do 

ponto P05 segue rumo nordeste até o ponto P06, localizado a 514,72m da Rodovia SC-120. 

Desse ponto segue rumo sudeste ao longo de linha reta e seca por 514,72m até o ponto 0PP. 

 

QUADRO DE COORDENADAS 

NOME N E DISTRITOS 

0PP 548477,7559 7119804,544 Paula Pereira 

P01 548720,4801 7119365,869 Paula Pereira 

P02 547681,1576 7118420,694 Paula Pereira 

P03 546698,1105 7119183,728 Paula Pereira 

P04 547001,3997 7119581,24 Paula Pereira 

P05 547590,8242 7119128,611 Paula Pereira 

0PP 532200,109 7104777,72 Felipe Schmidt 

P01 532541,1719 7103451,665 Felipe Schmidt 

P02 531077,8024 7102974,618 Felipe Schmidt 

P03 531083,9821 7103015,189 Felipe Schmidt 

P04 530957,291 7103063,871 Felipe Schmidt 

0PP 538863,6609 7086049,467 Pinheiros 

P01 539238,9677 7085927,22 Pinheiros 

P02 538278,0003 7084803,826 Pinheiros 

P03 538699,3556 7083684,989 Pinheiros 

P04 538316,9942 7083556,757 Pinheiros 

P05 537939,8078 7083430,261 Pinheiros 

P06 538375,3377 7086212,53 Pinheiros 
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ANEXO V – MAPA DA DIVISÃO DOS BAIRROS   
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ANEXO VI – DESCRIÇÃO DA DIVISÃO DOS BAIRROS   

Marcílio Dias 

O perímetro do Bairro Marcílio Dias inicia no ponto 0PP, localizado em ponte sobre o Rio 

Canoinhas (divisa Municipal - projeção da Rua José Nunes Cavalheiro - nas proximidades do 

Bairro Marcílio Dias, segue rumo sudoeste ao longo do Rio Canoinhas por 1086,14 m até o 

P01, localizado sobre o Rio Canoinhas, localizado próximo ao imóvel de inscrição imobiliária n 

º01.07.093.0420.000. Do ponto P01 segue rumo sudoeste ao longo de linha reta e seca por 

305,70 m até uma via sem denominação, em seguida segue rumo sudoeste ao longo desta via 

sem denominação por 86,95 m até o P02, localizado sobre o cruzamento da Rua Bernardo 

Olsen com uma via sem denominação, em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.07.095.0011.001. Do ponto P02 segue rumo noroeste ao longo da Rua Bernardo Olsen por 

850,22 m até o P03 (560698,2119; 7108010,406) localizado sobre a Rua Bernardo Olsen. Do 

ponto P03 segue rumo sudoeste ao longo de linha reta e seca por 367,31 m até o P04, 

localizado sobre o córrego 16 em confluência com o córrego 17. Do ponto P04 segue rumo 

nordeste ao longo de córrego 16 por 372,87 m até o P05, localizado sobre córrego sem 

denominação. Do ponto P05 segue rumo noroeste ao longo de uma linha paralela de 774,46 

m e com distância de 150 m da Rua Bernardo Olsen até o P06, localizado sobre a divisa do 

Bairro Marcílio Dias. Do ponto P06 segue rumo noroeste ao longo de linha de paralela de 

151,46m e com distância de 150m da Rua Martin Finta Júnior até o P07, localizado sobre a 

Estrada Roberto Linzmeier. Do ponto P07 segue rumo leste ao longo da Rua Germano Raabe 

por 481,60 m até o P08, localizado sobre a Rua Germano Raabe, próximo à divisa do imóvel 

de inscrição imobiliária nº 02.01.022.0122.001. Do ponto P08 segue rumo noroeste ao longo 

da Rua Henrique Soetbeer por 311,47 m até o P09, localizado sobre a Rua Henrique Soetbeer, 

próximo à divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 02.01.028.0456.000. Do ponto P09 

segue rumo noroeste ao longo de fundos de lotes por 602,89 m até o P10, localizado sobre a 

divisa do Bairro Marcílio Dias. Do ponto P10 segue rumo nordeste ao longo de divisão de 

propriedades por 161,66 m até o P11, localizado sobre a divisa do Bairro Marcílio Dias. Do 

ponto P11 ponto segue rumo noroeste em linha uma linha paralela de 735,47 m a 300 m de 
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distância da Rua Maria Olsen até o P12, localizado a 300 m da Rua Maria Olsen. Do ponto P12 

segue rumo nordeste ao longo de linha reta e seca por 806,71 m até o P13 (560930,1265; 

7111161,7588), localizado a 300 m da Rua Maria Olsen e sobre o córrego 18. Do ponto P13 

segue rumo sudeste ao longo de linha paralela de 2018,34 m e com distância de 500 m da Rua 

Maria Olsen até o P14, localizado sobre o Rio Canoinhas. Por fim, desse ponto segue rumo 

sudoeste ao longo do Rio Canoinhas por 1480,63 m até o 0PP. 

 

Alto da Tijuca 

O perímetro do Bairro Alto da Tijuca inicia no ponto P01, localizado sobre o Rio Canoinhas, 

localizado próximo ao imóvel de inscrição imobiliária n º01.07.093.0420.000, e segue rumo 

sudoeste ao longo do Rio Canoinhas por 4710,30 m até o P15, localizado sobre o Rio 

Canoinhas, próximo ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.07.084.0080.001. Do ponto P15 

segue rumo sudoeste ao longo da divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.07.084.0080.001 por 299,91 m até o P16, localizado sobre a Rua Wendelin Metzger em 

frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.07.084.0236.001. Do ponto P16 segue rumo sul 

ao longo da Rua Wendelin Metzger por 42,09 m até o P17, localizado no cruzamento da Rua 

Wendelin Metzge com a Rua Rodolfo Emílio Rengst, em frente ao imóvel de inscrição 

imobiliária nº 01.07.084.0173.000. Do ponto P17 segue rumo noroeste ao longo da Rua 

Rodolfo Emílio Rengst por 119,46 m até o P18, localizado sobre a Rua Rodolfo Emílio Rengst, 

em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº01.07.083.1122.001. Do ponto 18 segue rumo 

norte ao longo da Rua Rodolfo Emílio Rengst por 78,59 m até o P19, localizado sobre a Rua 

Rodolfo Emílio Rengst, em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.07.083.1229.001. 

Do ponto P19 segue rumo sudoeste ao longo da Rua Rodolfo Emílio Rengst por 270,51 m até 

o P20, localizado sobre o cruzamento da Rua Rodolfo Emílio Rengst com a Rua Bernardo Olsen. 

Do ponto P20 segue rumo noroeste ao longo da Rua Bernardo Olsen por 146,39 m até o P21, 

localizado sobre o cruzamento da Rua Bernardo Olsen com a Rua Ferez João Sfair. Do ponto 

P21 segue rumo noroeste ao longo da Rua Ferez João Sfair por 110,56 m até o P22, localizado 

sobre o cruzamento da Rua Ferez João Sfair com a Rua João Tomaschitz. Do ponto P22 segue 

rumo noroeste ao longo da Rua Ferez João Sfair por 80,88 m até o P23, localizado sobre o 
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cruzamento da Rua Ferez João Sfair com a Rua Otto Friedrich. Do ponto P23 segue rumo 

nordeste ao longo da Rua Otto Friedrich por 200,19 m até o P24, localizado sobre o 

cruzamento da Rua Otto Friedrich com a Rua Gustavo Brandes. Do ponto 24 segue rumo 

noroeste ao longo da Rua Gustavo Brandes por 307,01 m até o P25, localizado sobre o 

cruzamento da Rua Alfredo Bach com a Rua Gustavo Brandes. Do ponto P25 segue rumo 

nordeste ao longo da Rua Alfredo Bach por 201,88 m até o P26, localizado sobre o cruzamento 

da Rua Marcílio Müller com a Rua Alfredo Bach. Do ponto P26 segue rumo noroeste ao longo 

da Rua Marcílio Müller por 563,68 m até o P27, localizado sobre o cruzamento da Rua 

Henrique Sorg com a Rua Marcílio Müller. Do ponto 27 segue rumo nordeste ao longo da Rua 

Henrique Sorg por 744,34 m até o P28, localizado sobre o cruzamento da Rua Guilherme 

Gonchorovski com a Rua Henrique Sorg. Do ponto 28 segue rumo noroeste ao longo da Rua 

Guilherme Gonchorovski por 763,93 m até o P29, localizado sobre a Rua Guilherme 

Gonchorovski. Do ponto 29 segue rumo nordeste ao longo de divisa de propriedades por 

188,77 m até o P30 (558673,2686; 7107501,2683), localizado sobre o córrego 13. Do ponto 

30 segue rumo nordeste ao longo do córrego 13 por 270,59 m até o P31, localizado sobre o 

córrego 13 em confluência com o córrego 14. Do ponto P31 segue rumo nordeste ao longo do 

córrego 13 por 750,02 m até o P32 (559560,051; 7107622,3232), localizado sobre o córrego 

13 em confluência com o córrego 15. Do ponto 32 segue rumo nordeste ao longo do córrego 

16 por 865,44 m até o P04, localizado sobre o córrego 16 em confluência com o córrego 17. 

Do ponto P04 segue rumo nordeste em linha reta e seca por 367,31 m até o P03, localizado 

sobre a Rua Bernardo Olsen. Do ponto P03 segue rumo sudeste ao longo da Rua Bernardo 

Olsen por 850,22 m até o P02 (560746,7287; 7107178,7938), localizado sobre o cruzamento 

da Rua Bernardo Olsen com uma via sem denominação, em frente ao imóvel de inscrição 

imobiliária nº 01.07.095.0011.001. Deste ponto segue rumo nordeste o P01. 

 

Centro 

O perímetro do Bairro Centro inicia no ponto P15, localizado sobre o Rio Canoinhas, próximo 

ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.07.084.0080.001, e segue rumo sudeste ao longo do 

Rio Canoinhas por 405,03 m até o P33, localizado sobre o Rio Canoinhas, próximo ao imóvel 
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de inscrição imobiliária nº 01.01.109.0388.001. Do ponto P33 segue rumo sudeste ao longo 

do Rio da Piedade por 2992,45 m até o P34, localizado sobre a Rua Caetano Costa na altura 

do Rio Piedade. Do ponto P34 segue rumo noroeste ao longo da Rua Caetano Costa por 17,17 

m até o P35, localizado sobre o cruzamento da Rua São José com a Rua Caetano Costa. Do 

ponto P35 segue rumo sudoeste ao longo da Rua São José por 680,30 m até o P36, localizado 

sobre o cruzamento da Rua Joaquim de Paula Vieira com a Rua São José. Do ponto P36 segue 

rumo noroeste ao longo da Rua Joaquim de Paula Vieira por 701,07 m até o P37, localizado 

sobre o cruzamento da Rua Frei Menandro Kamps com a Rua Joaquim de Paula Vieira. Do 

ponto P37 segue rumo sudoeste ao longo da Rua Frei Menandro Kamps por 373,11 m até o 

P38, localizado sobre o cruzamento da Rua Frei Menandro Kamps com a Rua Agenor Fábio 

Gomes. Do ponto P38 segue rumo noroeste ao longo da Rua Agenor Fábio Gomes por 490,69 

m até o P39, localizado na rotatória na qual convergem as ruas Emílio Scholtz, Duque de 

Caxias, Agenor Fábio Gomes e Lourenço Wrublevski. Do ponto P39 segue rumo nordeste ao 

longo da Rua Emílio Scholtz por 577 m até o P40, localizado sobre o cruzamento da Rua Emílio 

Scholtz com a Rua Rui Barbosa. Do ponto P40 segue rumo nordeste ao longo da Rua Rui 

Barbosa por 264,78 m até o P41, localizado sobre o cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua 

Barão do Rio Branco. Do ponto 41 segue rumo nordeste ao longo da Rua Rui Barbosa por 

677,63 m até o P42 (560317,7503; 7105229,0816), localizado sobre o cruzamento da Rua 

Roberto Elke com a Rua Rui Barbosa. Do ponto P42 segue rumo nordeste ao longo da Rua Rui 

Barbosa por 359,15 m até o P43, localizado sobre o cruzamento da Rua Hilda Ostroski com a 

Rua Rui Barbosa. Do ponto 43 segue rumo sudeste ao longo da Rua Hilda Ostroski por 60,84 

m até o P44 (560455,818; 7105567,3043), localizado sobre o cruzamento da Rua Alfredo Bach 

com a Rua Hilda Ostroski. Do ponto P44 segue rumo noroeste ao longo da Rua Bernardo Olsen 

por 245,11 m até o P20, localizado sobre o cruzamento da Rua Rodolfo Emílio Rengst com a 

Rua Bernardo Olsen. Do ponto P20 segue rumo nordeste ao longo da Rua Rodolfo Emílio 

Rengst por 270,51 m até o P19, localizado sobre a Rua Rodolfo Emílio Rengst, em frente ao 

imóvel de inscrição imobiliária nº 01.07.083.1229.001. Do ponto P19 segue rumo sul ao longo 

da Rua Rodolfo Emílio Rengst por 78,59 m até o P18, localizado sobre a Rua Rodolfo Emílio 

Rengst, em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº01.07.083.1122.001. Do ponto P18 
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segue rumo sudeste ao longo da Rua Rodolfo Emílio Rengst por 119,46 m até o P17, localizado 

no cruzamento da Rua Wendelin Metzge com a Rua Rodolfo Emílio Rengst,na frente do imóvel 

de inscrição imobiliária nº 01.07.084.0173.000. Do ponto P17 segue rumo norte ao longo da 

Rua Wendelin Metzger por 42,09 m até o P16, localizado sobre a Rua Wendelin Metzger em 

frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.07.084.0236.001. Do ponto P16 segue rumo 

nordeste ao longo da divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.07.084.0080.001 por 

299,91 m até o P15. 

 

Campo da Água Verde 

O perímetro do Bairro Água Verde inicia no ponto P33, localizado sobre o Rio Canoinhas, 

próximo ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.01.109.0388.001. Do ponto P33 segue rumo 

nordeste ao longo Rio Canoinhas por 911,58 m até o P45, localizado sobre o Rio Canoinhas 

(divisa Municipal), nas proximidades do Bairro Campo da Água Verde. Do ponto P45 segue 

rumo sudeste em linha reta e seca por 440,88 m até o P46, localizado próximo à estrada rural. 

Do ponto P46 segue rumo nordeste ao longo de linha reta e seca por 32,16 m até o P47, 

localizado próximo à divisa de propriedade. Do ponto P47 segue rumo sudeste em linha reta 

e seca por 142,49 m até encontrar o P48, localizado na intersecção das ruas Carlos Wagner e 

Paulo Wiese. Do ponto P48 segue rumo nordeste ao longo da Rua Paulo Wiese por 295,96 m 

e segue a Rua João Cesar de Andrade por 333,85 m até o P49, localizado sobre em via sem 

denominação, próximo à divisa da casa de nro 20 e um chácara. Do ponto P49 segue rumo 

sudeste ao longo de divisa de lote por 281,35 m até o P50, localizado sobre a Rua Otávio 

Tabalipa, em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.03.091.0015.001. Do ponto P50 

segue rumo nordeste ao longo de linha reta e seca por 54,52 m até o P51, localizado na divisa 

do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.03.093.0149.001. Do ponto P51 segue rumo sudeste 

ao longo de linha reta e seca por 134,93 m e continua sentido nordeste ao longo do fundo de 

lotes por 95,60 m até o P52, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.03.095.0348.001. Do ponto P52 segue rumo sudeste por 315,71 m ao longo de fundo de 

lotes até o P53, localizado sobre via sem denominação. Do ponto P53 segue rumo sudoeste 

ao longo de via sem denominação por 105,30 m até o P54, localizado sobre via sem 
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denominação. Do ponto P54 segue rumo sudeste ao longo de linha reta e seca por 911,06 m 

até o P55, localizado sobre divisa de propriedade. Do ponto P55 segue rumo sudoeste ao 

longo de divisa de propriedade por 240,47 m até o P56, localizado sobre a divisa do imóvel de 

inscrição imobiliária nº 01.04.139.0312.000. Do ponto P56 segue rumo sudeste ao longo de 

linha reta e seca por 266,83 m até o P57, localizado próximo à Rua Otávio Ferreira da Silva. Do 

ponto P57 segue rumo sudoeste por linha reta e seca por 1319,23 m até o P58, localizado 

sobre a Rua Francisco A. Costa, em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.04.051.0490.001. Do ponto P58 segue rumo sudeste ao longo da Rua Francisco A. Costa 

por 219,28 m até o P59, localizado sobre a Rodovia BR-280, na altura da Rua Francisco A. 

Costa. Do ponto P59 segue rumo sudoeste ao longo da Rodovia BR-280 por 816,10 m até o 

P60, localizado sobre o cruzamento da Rodovia BR-280 com a Rodovia SC-477. Do ponto P60 

segue rumo noroeste ao longo da Rua Rubens Ribeiro da Silva por 1035,22 m até o P34, 

localizado sobre a Rua Caetano Costa na altura do Rio Piedade. Deste ponto segue rumo 

noroeste ao longo do Rio da Piedade por 2992,45 m até o P33. 

 

Industrial II 

O perímetro do Bairro Industrial II inicia no ponto P57, localizado próximo à Rua Otávio 

Ferreira da Silva. Do ponto P57 segue rumo sudeste ao longo de linha reta e seca por 839,08 

m até o P61, localizado sobre o Rio Canoinhas. Do ponto P61 segue rumo sudoeste ao longo 

do rio Canoinhas por 1198,82 m até o P62, localizado sobre o Rio Canoinhas (divisa Municipal), 

nas proximidades do Bairro Industrial II. Do ponto P62 segue rumo noroeste em linha reta e 

seca por 268,77 m até o P63, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.05.036.0096.001. Do ponto P63 segue rumo sudoeste em linha reta e seca por 321,74 m 

até o P64, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.05.037.3010.001. 

Do ponto P64 segue rumo sudoeste ao longo dos fundos do lote de inscrição imobiliária nº 

01.05.037.2681.001 por 423,95 m até o P65, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição 

imobiliária nº 01.05.037.2681.001. Do ponto P65 segue rumo sudeste em divisa de 

propriedade por 424,80 m até o P66, localizado sobre divisa de propriedade. Do ponto P66 

segue rumo sudoeste em divisa de propriedade por 325,18 m até o P67, localizado sobre Linha 
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de Alta Tensão II. Do ponto P67 segue rumo sudoeste ao longo da Linha de Alta Tensão II por 

437,75 m até o P68, localizado sobre Linha de Alta Tensão II. Do ponto P68 segue rumo 

sudoeste em linha reta e seca por 200,61 m até o P69, localizado na divisa de propriedades. 

Do ponto P69 segue rumo sudoeste ao longo de linha reta e seca por 283,70 m até o P70, 

localizado sobre a Rodovia SC-477. Do ponto P70 segue rumo noroeste ao longo da Rodovia 

SC-477 por 2049,68 m até o P60, localizado sobre o cruzamento da Rodovia BR-280 com a 

Rodovia SC-477. Do ponto P60 segue rumo nordeste ao longo da Rodovia BR-280 por 816,10 

m até o P59, localizado sobre a Rodovia BR-280, na altura da Rua Francisco A. Costa. Do ponto 

P59 segue rumo noroeste ao longo da Rua Francisco A. Costa por 229,19 m até o P58, 

localizado sobre a Rua Francisco A. Costa, em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.04.051.0490.001. Do ponto P58 segue rumo nordeste ao longo de linha reta e seca por 

1319,23 m até o P57. 

 

Água Verde 

O perímetro do Bairro Água Verde inicia no ponto P70, localizado sobre a Rodovia SC-477. Do 

ponto P70 segue rumo sudoeste ao longo de linha reta e seca por 1174,67 m até o P71, 

localizado sobre o Rio Água Verde, nas proximidades do Bairro Água Verde. Do ponto P71 

segue rumo sudeste ao longo do Rio Água Verde por 353,61 m até o P72, localizado sobre o 

Rio Água Verde, no limite do Bairro sem denominação. Do P72 segue rumo sudoeste em linha 

reta e seca por 212,33 m até o P73, localizado em divisa de propriedade. Do ponto P73 segue 

rumo noroeste ao longo de divisa de propriedades por 941,47 m até o P74, localizado sobre o 

Rio da Piedade, no limite do Bairro Água Verde. Do ponto P74 segue rumo noroeste ao longo 

do Rio da Piedade por 1150,34 m até o ponto P75, localizado sobre o Rio Piedade em 

confluência com o córrego 01. Do ponto P75 segue rumo nordeste ao longo do Rio da Piedade 

por 289,57 m até o P76 (561254,3126; 7101903,3745), localizado sobre o Rio da Piedade, no 

limite de Bairro sem denominação e sobre a Linha de Alta Tensão II. Do ponto P76 segue rumo 

sudeste ao longo da Linha de Alta Tensão II por 275,26 m até o P77, localizado sobre a Linha 

de Alta Tensão II. Do ponto P77 segue rumo nordeste em linha paralela de 510,25 m a 65 m 

em relação à Rua José Bayel até o P78, localizado sobre o Rio Água Verde e sobre a divisa do 
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imóvel de inscrição imobiliária nº 01.05.063.1250.000. Do ponto P78 segue rumo nordeste ao 

longo de fundo de lotes por 223,53 m até o P79, localizado sobre o Rio da Piedade. Do ponto 

P79 segue rumo noroeste ao longo do Rio da Piedade por 1996,59m até o P34, sobre a Rua 

Caetano Costa na altura do Rio Piedade. Do ponto P34 segue rumo sudeste ao longo da Rua 

Rubens Ribeiro da Silva por 1035,22 m até o P60, localizado sobre o cruzamento da Rodovia 

BR-280 com a Rodovia SC-477. Do ponto P 60 segue rumo sudeste ao longo da Rodovia SC-

477 por 2049,68 m até o P70. 

 

Boa Vista 

O perímetro do Bairro Boa Vista inicia no ponto P79, localizado sobre o Rio da Piedade. Do 

ponto P79 segue rumo noroeste ao longo do Rio da Piedade por 841,567629 m até o P80, 

localizado sobre o Rio da Piedade, no Bairro Boa Vista, próximo à divisa do imóvel de inscrição 

imobiliária nº 01.06.098.0060.000. Do ponto P80 segue rumo sudoeste ao longo do fundo do 

lote de inscrição imobiliária nº 01.06.099.0245.001 por 999,40 m até o P81, localizado sobre 

a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.099.0245.001, a 370 m de distância da BR-

280. Do ponto P81 segue rumo sudoeste ao longo da divisa de propriedade por 190,66 m até 

o P82, localizado sobre via sem denominação. Do ponto P82 segue rumo noroeste ao longo 

de via local por 464,49 m até o P83, localizado sobre a intersecção da Rua Flávio Haensch com 

uma via sem nome, em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.099.0091.001. Do 

ponto P83 segue rumo sudoeste ao longo da estrada rural por 449,47 m até o P84, localizado 

em via sem denominação, próximo à divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.06.109.0874.001. Do ponto P84 segue rumo sudeste ao longo de divisa de fundos de lotes 

por 883,59 m até o P85, localizado sobre via sem denominação. Do ponto P85 segue rumo 

sudoeste ao longo de via sem nome por 252,60 m até o P86, localizado sobre o cruzamento 

da Rua João Müller com uma via sem denominação. Do ponto P86 segue rumo noroeste ao 

longo da Rua João Müller por 557,60 m até o P87, localizado sobre o cruzamento da Rua João 

Müller com uma estrada rural. Do ponto P87 segue rumo noroeste ao longo Rua João Müller 

por 1141,49m até o P88, localizado sobre o cruzamento da Rua João Müller com a Rodovia 

BR-280. Do ponto P88 segue rumo leste ao longo da Rodovia BR-280 por 433,58 m até o P89, 
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localizado sobre o cruzamento da Rua Frei Menandro Kamps com a Rodovia BR-280. Do ponto 

P89 segue rumo nordeste ao longo Rua Frei Menandro Kamps por 644,15 m até o P38, 

localizado sobre o cruzamento da Rua Frei Menandro Kamps com a Rua Agenor Fábio Gomes. 

Do ponto P38 segue rumo nordeste ao longo da Rua Frei Menandro Kamps por 373,11 m até 

o P37, localizado sobre o cruzamento da Rua Frei Menandro Kamps com a Rua Joaquim de 

Paula Vieira. Do ponto P37 segue rumo sudeste ao longo da Rua Joaquim de Paula Vieira por 

701,07 m até o P36, localizado sobre o cruzamento da Rua Joaquim de Paula Vieira com a Rua 

São José. Do ponto P36 segue rumo nordeste ao longo da Rua São José por 680,30 m até o 

P35, localizado sobre o cruzamento da Rua São José com a Rua Caetano Costa. Do ponto P35 

segue rumo sudeste ao longo da Rua São José por 17,17 m até o P34 (561641,8073; 

7103787,021), localizado sobre a Rua Caetano Costa na altura do Rio Piedade. Do ponto P34 

ponto segue rumo sudeste ao longo do Rio da Piedade por 1996,59 m até o P79. 

 

Piedade 

O perímetro do Bairro Piedade inicia no ponto P87, localizado sobre o cruzamento da Rua João 

Müller com uma estrada rural. Do ponto P87 segue rumo sudoeste ao longo de estrada rural 

por 259,15 m até o P90, localizado sobre via sem denominação. Do ponto P90 segue rumo 

noroeste ao longo de linha reta e seca por 234,32 m até o P91, localizado sobre o córrego 02. 

Do ponto P91 segue rumo noroeste ao longo do córrego 02 por 719,02 m, até o P92, localizado 

sobre o córrego 03. Do ponto P92 segue rumo sudoeste ao longo de linha reta e seca por 

400,00 m até o P93, localizado sobre a divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.06.110.1259.001. Do ponto P93 segue rumo sudeste ao longo da divisa do imóvel de 

inscrição imobiliária nº 01.06.110.1259.001 por 264,70 m até o P94, localizado sobre a divisa 

do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.110.1259.001. Do ponto P94 segue rumo sudoeste 

ao longo de linha reta e seca por 427,03 m até o P95, localizado sobre a divisa do imóvel de 

inscrição imobiliária nº 01.06.126.1212.001. Do ponto P95 segue rumo sudoeste ao longo de 

linha reta e seca por 360,98 m até o P96, localizado sobre o córrego 04. Do ponto P96 segue 

rumo sudoeste ao longo do córrego 04 por 152,63 m até o P97, localizado sobre o córrego 04. 

Do ponto P97 segue rumo sudoeste ao longo do córrego 04 por 1322,46 m, continua por linha 
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reta e seca por 135,24 m até o P98 , localizado sobre estrada municipal. Do ponto P98 segue 

rumo noroeste ao longo de estrada municipal por 658,404 m e continua por linha reta e seca 

por 514,39 m até o P99, localizado sobre a Linha de Alta Tensão I. Do ponto P99 segue rumo 

noroeste ao longo da Linha de Alta Tensão I por 342,03 m até o P100, localizado sobre a Rua 

Emídio Ferreira de Souza. Do ponto P100 segue rumo sudoeste ao longo da Rua Emídio 

Ferreira de Souza por 304,19 m até o P101, localizado sobre cruzamento da Rua Emídio 

Ferreira de Souza com via sem denominação. Do ponto P101 segue rumo noroeste ao longo 

de via sem denominação por 98,99 m até o P102, localizado sobre via sem denominação, 

próximo ao Rio da Piedade ou Volta Grande. Do ponto P102 segue rumo noroeste ao longo de 

divisa de propriedades por 388,532 m até o P103, localizado sobre divisa de propriedades. Do 

ponto P103 segue rumo sudoeste ao longo de linha de 1223,20 m e com 150 m de distância 

da BR-280 até o P104, localizado sobre divisa de propriedades. Do ponto 104 ponto segue 

rumo noroeste ao longo de divisa de propriedades por 300,40 m até o P105, localizado sobre 

divisa de propriedades. Do ponto P105 segue rumo nordeste ao longo de linha de 2852,65 e 

com 150 m de distância da BR-280 m até o P106, localizado sobre o Rio da Piedade ou Volta 

Grande, próximo à divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.092.1869.001. Do ponto 

P106 segue rumo nordeste ao longo do Rio da Piedade ou Volta Grande por 690,82 m até o 

P107, localizado sobre a confluência do Rio da Piedade ou Volta Grande com o córrego 05. Do 

ponto 107 segue rumo sudeste ao longo do córrego 03 por 873,83 m até o P111, localizado 

sobre a Rodovia BR-280 na altura de um córrego sem denominação, em frente ao imóvel de 

inscrição imobiliária nº 01.06.055.0550.000. Do ponto P111 segue rumo leste ao longo da 

Rodovia BR-280 por 582,46 m até o P88, localizado sobre o cruzamento da Rua João Müller 

com a Rodovia BR-280. Do ponto 88 segue rumo sudeste ao longo da Rua João Müller por 

1141,49 m até o P87. 

 

Alto das Palmeiras 

O perímetro do Bairro Alto das Palmeiras se inicia no ponto P108, localizado sobre o Rio da 

Piedade ou Volta Grande, próximo à divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.06.174.0497.001. Do ponto P108 segue rumo leste ao longo de linha reta e seca por 
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171,16m atéa Rua Antônio Liller, segue rumo a leste pela Rua Antônio Liller por 703,45 m até 

o P109, localizado sobre a Rua Antônio Liller em frente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 

01.06.072.0037.001. Do ponto P109 segue rumo leste ao longo da Rua Antônio Liller por 

407,26 m até o P110, localizado sobre o cruzamento da Rua Izidoro B. Jarchel com as ruas Otto 

Friedrich, Lourenço Wrublevski e Antônio Liller. Do ponto P110 segue rumo sudeste ao longo 

da Rua Lourenço Wrublevski por 291,96 m até o P39, localizado na rotatória na qual 

convergem as ruas Emílio Scholtz, Duque de Caxias, Agenor Fábio Gomes e Lourenço 

Wrublevski. Do ponto P39 segue rumo sudeste ao longo da Rua Agenor Fábio Gomes por 

490,69 m até o P38, localizado sobre o cruzamento da Rua Frei Menandro Kamps com a Rua 

Agenor Fábio Gomes. Do ponto P38 segue rumo sudoeste ao longo da Rua Frei Menandro 

Kamps por 644,157902 até o P89, localizado sobre o cruzamento da Rua Frei Menandro Kamps 

com a Rodovia BR-280. Do ponto P89 segue rumo oeste ao longo da Rodovia BR-280 por 

433,58 m até o P88, localizado sobre o cruzamento da Rua João Müller com a Rodovia BR-280. 

Do ponto P88 segue rumo oeste ao longo da Rodovia BR-280 por 582,46 m até o P111, 

localizado sobre a Rodovia BR-280 na altura de um córrego sem denominação, em frente ao 

imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.055.0550.000. Do ponto P111 segue rumo noroeste 

ao longo do córrego 05 por 873,83 m até o P107, localizado sobre a confluência do Rio da 

Piedade ou Volta Grande com o córrego 05. Do ponto P107 segue rumo nordeste ao longo do 

Rio da Piedade ou Volta Grande por 554,78 m até o P108. 

 

Industrial I 

O perímetro do Bairro Industrial I se inicia no ponto P108, localizado sobre o Rio da Piedade 

ou Volta Grande , próximo à divisa do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.174.0497.001. 

Do ponto P108 segue rumo nordeste ao longo do Rio da Piedade ou Volta Grande por 365,39 

m até o P112, localizado sobre o Rio da Piedade ou Volta Grande em confluência com o 

córrego 06. Do ponto P112 segue rumo norte ao longo do Rio da Piedade ou Volta Grande por 

515,54 m até o P113, localizado sobre o Rio da Piedade ou Volta Grande em confluência com 

o córrego 07. Do ponto P113 segue rumo nordeste ao longo do Rio da Piedade ou Volta Grande 

por 96,12 m até o P114, localizado sobre o Rio da Piedade ou Volta Grande em confluência 
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com o córrego 08. Do ponto P114 segue rumo noroeste ao longo do Rio da Piedade ou Volta 

Grande por 916,34 m até o P115, localizado sobre o Rio da Piedade ou Volta Grande em 

confluência com o córrego 09. Do ponto P15 segue rumo sudoeste ao longo do córrego 09 por 

738,97 m até o P116, localizado sobre o córrego 09 em confluência com o córrego 10. Do 

ponto P116 segue rumo sudoeste ao longo do córrego 09 por 902,70 m até o P117, localizado 

sobre o córrego 09. Do ponto P117 segue rumo noroeste ao longo de divisa de propriedades 

por 418,28 m até o P118, localizado sobre via sem denominação. Do ponto P118 segue rumo 

nordeste ao longo de via sem denominação por 713,25 m até o P119, localizado sobre via sem 

denominação. Do ponto P119 segue rumo noroeste ao longo de divisa de propriedades por 

588,76 m até o P120, localizado sobre o córrego 11. Do ponto P120 segue rumo noroeste ao 

longo do córrego 11 por 350,41 m até o P121, localizado sobre o córrego 11. Do ponto P121 

segue rumo nordeste ao longo de linha reta e seca por 858,57 m até o P122, localizado sobre 

o córrego 12. Do ponto P122 segue rumo sudeste ao longo do córrego 12 por 364,91 m até o 

P123, localizado sobre o córrego 12. Do ponto 123 segue rumo nordeste ao longo de divisa de 

propriedade por 284,89m até o P124, localizado sobre Estrada Principal da Pedreirinha. Do 

ponto P124 segue rumo nordeste ao longo da Estrada Principal da Pedreirinha por 178,27 m 

até o P125, localizado sobre cruzamento da Estrada Principal da Pedreirinha com estrada 

rural. Doo ponto P125 segue rumo nordeste ao longo da Estrada Principal da Pedreirinha por 

133,60 m até o P126, localizado sobre Estrada Principal da Pedreirinha. Do ponto P126 segue 

rumo sudeste ao longo de divisa de propriedades por 543,00m até o P127, localizado sobre o 

Rio da Piedade ou Volta Grande. Desse ponto segue rumo noroeste ao longo do Rio da Piedade 

ou Volta Grande por 555,62 m até o P128, localizado sobre o Rio da Piedade ou Volta Grande. 

Do ponto P128 segue rumo nordeste ao longo de linha reta e seca por 719,60 m até o P29, 

localizado sobre a Rua Guilherme Gonchorovski. Do ponto P29 segue rumo sudeste ao longo 

Rua Guilherme Gonchorovski por 763,93 m até o P28, localizado sobre o cruzamento da Rua 

Guilherme Gonchorovski com a Rua Henrique Sorg. Do ponto P28 segue rumo sudoeste ao 

longo da Rua Henrique Sorg por 744,34 até o P27, localizado sobre o cruzamento da Rua 

Henrique Sorg com a Rua Marcílio Müller. Do ponto P27 segue rumo sudoeste ao longo da 

Rua Henrique Sorg por 954,78 m até o P129, localizado sobre o cruzamento da Avenida 
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Senador Ivo D'Áquino com a Rua Henrique Sorg. Do ponto P129 segue rumo sudeste ao longo 

da Avenida Senador Ivo D'Áquino por 430,60 m até o P130, localizado sobre o cruzamento da 

Rua Saulo Carvalho com a Rua Roberto Elke. Do ponto P130 segue rumo sudoeste ao longo da 

Rua Saulo Carvalho por 668,09 m até o P131, localizado sobre o cruzamento da Rua Saulo 

Carvalho com a Rua Álvaro Soares Machado. Do ponto P131 segue rumo sudoeste ao longo 

de linha reta e seca por 774,93 m até o P109, localizado sobre a Rua Antônio Liller em frente 

ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.06.072.0037.001. Do ponto P109 segue rumo oeste 

ao longo Rua Antônio Liller por 711,52 m e segue rumo oeste em linha reta e seca por 163,10 

m até o P108. 

 

Jardim Esperança 

O perímetro do Jardim Esperança se inicia no ponto P129, localizado sobre o cruzamento da 

Avenida Senador Ivo D'Áquino com a Rua Henrique Sorg. Do ponto P129 segue rumo nordeste 

ao longo da Rua Henrique Sorg por 954,78 m até o P27, localizado sobre o cruzamento da Rua 

Henrique Sorg com a Rua Marcílio Müller. Do ponto P27 segue rumo sudeste ao longo da Rua 

Marcílio Müller por 563,68 m até o P26, localizado sobre o cruzamento da Rua Marcílio Müller 

com a Rua Alfredo Bach. Do ponto P26 segue rumo sudoeste ao longo da Rua Alfredo Bach 

por 201,88 m até o P25, localizado sobre o cruzamento da Rua Alfredo Bach com a Rua 

Gustavo Brandes. Do ponto P25 segue rumo sudeste ao longo da Rua Gustavo Brandes por 

307,01 m até o P24, localizado sobre o cruzamento da Rua Otto Friedrich com a Rua Gustavo 

Brandes. Do ponto P24 segue rumo sudoeste ao longo da Rua Otto Friedrich por 200,19 m até 

o P23, localizado sobre o cruzamento da Rua Ferez João Sfair com a Rua Otto Friedrich. Do 

ponto P23 segue rumo sudeste ao longo da Rua Ferez João Sfair por 80,88 m até o P22, 

localizado sobre o cruzamento da Rua Ferez João Sfair com a Rua João Tomaschitz. Do ponto 

P22 segue rumo sudeste ao longo da Rua Ferez João Sfair por 110,56 m até o P21, localizado 

sobre o cruzamento da Rua Bernardo Olsen com a Rua Ferez João Sfair. Do ponto P21 segue 

rumo sudeste ao longo da Rua Bernardo Olsen por 146,39 m até o P20, localizado sobre o 

cruzamento da Rua Rodolfo Emílio Rengst com a Rua Bernardo Olsen. Do ponto P20 segue 

rumo sudeste ao longo da Rua Bernardo Olsen por 245,11 m até o P44, localizado sobre o 
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cruzamento da Rua Alfredo Bach com a Rua Hilda Ostroski. Do ponto P44 segue rumo noroeste 

ao longo da Rua Hilda Ostroski por 60,84 m até o P43, localizado sobre o cruzamento da Rua 

Hilda Ostroski com a Rua Rui Barbosa. Do ponto P43 segue rumo sudoeste ao longo da Rua 

Rui Barbosa por 359,15 m até o P42, localizado sobre o cruzamento da Rua Roberto Elke com 

a Rua Rui Barbosa. Do ponto P42 segue rumo noroeste ao longo da Rua Roberto Elke por 

328,67 m até o P133, localizado sobre o cruzamento da Rua Roberto Elke com a Rua Otto 

Friedrich. Do ponto P133 segue rumo noroeste ao longo da Rua Roberto Elke por 412,356568 

até o P130, localizado sobre o cruzamento da Rua Saulo Carvalho com a Rua Roberto Elke. Do 

ponto P130 segue rumo noroeste ao longo da Avenida Senador Ivo D'Áquino por 430,60 m até 

o P129. 

 

Sossego 

O perímetro do Bairro Sossego se inicia no ponto P130, localizado sobre o cruzamento da Rua 

Saulo Carvalho com a Rua Roberto Elke. Deste ponto segue rumo sudeste ao longo da Rua 

Roberto Elke por 412,35 m até o P133, localizado sobre o cruzamento da Rua Roberto Elke 

com a Rua Otto Friedrich. Do ponto P133 segue rumo sudeste ao longo da Rua Roberto Elke 

por 373,93 m até o P42, localizado sobre o cruzamento da Rua Roberto Elke com a Rua Rui 

Barbosa. Deste ponto segue rumo sudoeste ao longo da Rua Rui Barbosa por 677,63 m até o 

P41, localizado sobre o cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua Barão do Rio Branco. Do 

ponto P41 segue rumo noroeste ao longo da Rua Barão do Rio Branco por 141,83 m até o 

P132, localizado sobre o cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Rua Emílio Scholtz. 

Do ponto P132 segue rumo noroeste ao longo da Rua Álvaro Soares Machado por 604,04 m 

até o P131, localizado sobre o cruzamento da Rua Saulo Carvalho com a Rua Álvaro Soares 

Machado. Do ponto P131 segue rumo nordestes ao longo da Rua Saulo Carvalho por 668,09 

m até o P130. 

 

Tricolin 

O perímetro do Bairro Tricolin se inicia no ponto P131, localizado sobre o cruzamento da Rua 
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Saulo Carvalho com a Rua Álvaro Soares Machado. Do ponto P131 segue rumo sudeste ao 

longo da Rua Álvaro Soares Machado por 604,04 m até o P132, localizado sobre o cruzamento 

da Rua Barão do Rio Branco com a Rua Emílio Scholtz. Do ponto P132 segue rumo sudeste ao 

longo da Rua Barão do Rio Branco por 141,83 m até o P41, localizado sobre o cruzamento da 

Rua Rui Barbosa com a Rua Barão do Rio Branco. Do ponto P41 segue rumo sudoeste ao longo 

da Rua Rui Barbosa por 264,78 m até o P40, localizado sobre o cruzamento da Rua Emílio 

Scholtz com a Rua Rui Barbosa. Do ponto P40 segue rumo sudoeste ao longo da Rua Emílio 

Scholtz por 577 m até o P39, localizado na rotatória na qual convergem as ruas Emílio Scholtz, 

Duque de Caxias, Agenor Fábio Gomes e Lourenço Wrublevski. Do ponto P39 segue rumo 

noroeste ao longo da Rua Lourenço Wrublevski por 291,96 m até o P110, localizado sobre o 

cruzamento da Rua Izidoro B. Jarchel com as ruas Otto Friedrich, Lourenço Wrublevski e  

Antônio Liller. Do ponto P110 segue rumo sudoeste ao longo da Rua Antônio Liller por 407,26 

m até o P109, localizado sobre a Rua Antônio Liller em frente ao imóvel de inscrição imobiliária 

nº 01.06.072.0037.001. Do ponto P109 ponto segue rumo nordeste ao longo de linha reta e 

seca por 530,14 m até a Rua Saulo Carvalho, por onde continua em linha reta e seca por 244,78 

m até o P131. 

 

NOME N S BAIRROS 

0PP 561343,1522 7108030,919 Marcilio Dias 

P01 561134,693 7107225,193 Alto da Tijuca/ Marcílio Dias 

P02 560746,7287 7107178,794 Alto da Tijuca/ Marcílio Dias 

P03 560698,2119 7108010,406 Alto da Tijuca/ Marcílio Dias 

P04 560332,6932 7107975,153 Alto da Tijuca/ Marcílio Dias 

P05 560446,988 7108313,622 Marcilio Dias 

P06 560278,6152 7109033,68 Marcilio Dias 

P07 560233,5815 7109178,189 Marcilio Dias 

P08 560711,9421 7109190,115 Marcilio Dias 

P09 560628,8128 7109489,582 Marcilio Dias 

P10 560291,5097 7109989,273 Marcilio Dias 

P11 560434,8216 7110064,08 Marcilio Dias 

P12 560230,6036 7110759,938 Marcilio Dias 

P13 560930,1265 7111161,759 Marcilio Dias 

P14 561663,647 7109322,234 Marcilio Dias 

P15 560967,942 7105703,378 Alto da Tijuca / Centro 

P16 560671,6693 7105656,76 Alto da Tijuca / Centro 

P17 560673,8523 7105614,724 Alto da Tijuca / Centro 

P18 560612,6123 7105716,726 Alto da Tijuca / Centro 
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P19 560606,6802 7105794,169 Alto da Tijuca / Centro 

P20 560339,406 7105759,111 Alto da Tijuca / Centro / Jardim Esperança 

P21 560299,1688 7105895,488 Alto da Tijuca / Jardim Esperança 

P22 560191,7924 7105921,847 Alto da Tijuca / Jardim Esperança 

P23 560113,2449 7105941,134 Alto da Tijuca / Jardim Esperança 

P24 560158,1676 7106136,224 Alto da Tijuca / Jardim Esperança 

P25 559859,5086 7106207,343 Alto da Tijuca / Jardim Esperança 

P26 559905,5021 7106403,924 Alto da Tijuca / Jardim Esperança 

P27 559355,9729 7106530,689 Alto da Tijuca / Industrial I / Jardim Esperança 

P28 559499,4337 7107260,819 Alto da Tijuca / Industrial I 

P29 558514,6192 7107398,971 Alto da Tijuca / Industrial I 

P30 558673,2686 7107501,268 Alto da Tijuca 

P31 558895,7184 7107578,52 Alto da Tijuca 

P32 559560,051 7107622,323 Alto da Tijuca 

P33 561152,1546 7105423,989 Centro 

P34 561641,8073 7103787,021 Água Verde / Boa Vista / Campo da Água Verde / Centro 

P35 561627,8026 7103797,085 Boa Vista/ Centro 

P36 561042,2223 7103453,485 Boa Vista / Centro 

P37 560460,453 7103844,694 Boa Vista / Centro 

P38 560249,6455 7103536,842 Alto das Palmeiras / Boa Vista / Centro 

P39 559847,3828 7103817,433 Alto das Palmeiras / Centro / Tricolin 

P40 559962,2382 7104382,553 Centro / Tricolin 

P41 560142,0061 7104576,956 Centro / Sossego / Tricolin 

P42 560317,7503 7105229,082 Centro / Jardim Esperança / Sossego 

P43 560396,0435 7105578,69 Centro / Jardim Esperança 

P44 560455,818 7105567,304 Centro / Jardim Esperança 

P45 561729,2591 7105912,344 Campo da Água Verde 

P46 561923,0887 7105516,356 Campo da Água Verde 

P47 561951,5656 7105531,314 Campo da Água Verde 

P48 562057,1712 7105435,644 Campo da Água Verde 

P49 562647,0387 7105613,109 Campo da Água Verde 

P50 562917,7513 7105536,446 Campo da Água Verde 

P51 562967,4296 7105558,923 Campo da Água Verde 

P52 563196,1141 7105537,431 Campo da Água Verde 

P53 563387,6012 7105288,325 Campo da Água Verde 

P54 563282,9723 7105276,416 Campo da Água Verde 

P55 563965,0585 7104672,431 Campo da Água Verde 

P56 563738,8429 7104590,85 Campo da Água Verde 

P57 563941,9409 7104417,506 Campo da Água Verde / Industrial II 

P58 563073,0608 7103424,926 Campo da Água Verde / Industrial II 

P59 563229,782 7103280,69 Campo da Água Verde / Industrial II 

P60 562426,2387 7103146,702 Água Verde / Campo da Água Verde / Industrial II 

P61 564580,8837 7103872,168 Industrial II 

P62 564482,2859 7103089,392 Industrial II 

P63 564213,8095 7103102,106 Industrial II 

P64 563994,2777 7102866,894 Industrial II 

P65 563705,0107 7102556,954 Industrial II 

P66 564031,1479 7102284,758 Industrial II 
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P67 564015,2249 7101959,972 Industrial II 

P68 563628,4511 7101754,945 Industrial II 

P69 563610,312 7101555,151 Industrial II 

P70 563335,0552 7101488,114 Água Verde / Industrial II 

P71 562190,6218 7101223,286 Água Verde 

P72 562317,0224 7100931,235 Água Verde 

P73 562161,0768 7100787,131 Água Verde 

P74 561240,1808 7100982,905 Água Verde 

P75 561131,7632 7101678,031 Água Verde 

P76 561254,3126 7101903,375 Água Verde 

P77 561514,9062 7101814,707 Água Verde 

P78 562025,2641 7102107,927 Água Verde 

P79 562028,2492 7102313,318 Água Verde / Boa Vista 

P80 561505,6126 7102717,812 Boa Vista 

P81 560520,8633 7102614,336 Boa Vista 

P82 560467,4611 7102431,302 Boa Vista 

P83 560022,8081 7102565,283 Boa Vista 

P84 559761,5236 7102223,092 Boa Vista 

P85 559894,7783 7101349,607 Boa Vista 

P86 559650,4862 7101285,334 Boa Vista 

P87 559584,5198 7101838,875 Boa Vista / Piedade 

P88 559456,8773 7102972,821 Alto das Palmeiras / Boa Vista / Piedade 

P89 559889,3728 7103003,149 Alto das Palmeiras / Boa Vista 

P90 559361,9161 7101709,909 Piedade 

P91 559228,4587 7101902,514 Piedade 

P92 559152,3868 7102578,831 Piedade 

P93 558753,5043 7102548,978 Piedade 

P94 558817,3523 7102292,086 Piedade 

P95 558500,3383 7102005,973 Piedade 

P96 558175,6548 7101848,208 Piedade 

P97 558153,5581 7101714,029 Piedade 

P98 557870,0816 7100441,36 Piedade 

P99 557458,9238 7101534,224 Piedade 

P100 557191,044 7101746,604 Piedade 

P101 557037,2559 7101504,31 Piedade 

P102 556997,3176 7101593,153 Piedade 

P103 556757,3816 7101898,242 Piedade 

P104 555792,7727 7101199,231 Piedade 

P105 555709,2528 7101487,794 Piedade 

P106 558020,6409 7102941,184 Piedade 

P107 558320,5884 7103495,4 Alto das Palmeiras / Piedade 

P108 558396,8169 7103986,412 Alto das Palmeiras / Industrial I 

P109 559270,0249 7104036,128 Alto das Palmeiras / Industrial I / Tricolin 

P110 559676,9191 7104053,239 Alto das Palmeiras / Tricolin 

P111 558876,0792 7102928,894 Alto das Palmeiras / Piedade 

P112 558497,501 7104264,546 Industrial I 

P113 558478,1059 7104679,042 Industrial I 

P114 558511,5086 7104755,218 Industrial I 
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P115 558136,9303 7105424,539 Industrial I 

P116 557578,3598 7105148,746 Industrial I 

P117 557052,2495 7104513,506 Industrial I 

P118 556669,9411 7104683,208 Industrial I 

P119 557027,2362 7105286,999 Industrial I 

P120 556538,7803 7105615,552 Industrial I 

P121 556431,0546 7105922,487 Industrial I 

P122 556924,8881 7106624,823 Industrial I 

P123 557078,6936 7106309,338 Industrial I 

P124 557361,6612 7106342,301 Industrial I 

P125 557388,9994 7106516,125 Industrial I 

P126 557449,7555 7106635,04 Industrial I 

P127 557975,5296 7106499,509 Industrial I 

P128 557904,3179 7107017,701 Industrial I 

P129 559171,9182 7105593,868 Industrial I / Jardim Esperança 

P130 559575,5693 7105446,128 Industrial I / Jardim Esperança / Sossego 

P131 559437,9614 7104792,43 Industrial I / Sossego / Tricolin 

P132 560027,4402 7104660,573 Sossego / Tricolin 

P133 559976,5263 7105350,973 Jardim Esperança / Sossego 
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ANEXO VII – GLOSSÁRIO 

Município: é ente jurídico e político, com poder de auto-governo, auto-administração e auto-

organização, dotado de competência legislativa privativa e integrante da federação brasileira, 

seu fundamento de existência está ligado diretamente aos textos dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 

31 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

Perímetro Urbano: é a linha limítrofe das zonas ou áreas urbanas fixadas por lei municipal; 

além do perímetro urbano da sede do Município, podem existir outros limitando as zonas 

urbanas isoladas, ou sedes dos distritos; 

Distrito-Sede: é sinônimo de Cidade ou Sede do Município, consiste no núcleo urbano, 

independentemente do número de sua população, que concentra atividade econômica não-

agrícola ou pecuária, abriga os principais prédios públicos e se configura como sede do 

Governo Municipal; 

Distrito Administrativo: é divisão territorial do Município para fins de administração dos 

interesses públicos, diretamente vinculado ao Distrito-Sede; 

Sede Urbana de Distrito Administrativo: é o núcleo urbano expressamente delimitado em lei, 

caracterizado pela concentração de atividades econômicas de natureza predominantemente 

não agrícola ou pecuária, diretamente vinculado ao Distrito-Sede para fins de administração 

pública; 

Zona Urbana: o mesmo que Área Urbana; sob o aspecto político-administrativo é a área 

situada dentro dos perímetros urbanos do Distrito-Sede, das Sedes Urbanas dos Distritos 

Administrativos e das Áreas Urbanas Isoladas; sob o aspecto tributário é a zona definida por 

lei municipal de acordo com os requisitos do Código Tributário Nacional; 

Zona Rural: é toda a extensão do território municipal que não esteja abrangida no Distrito-

Sede, nas Sedes Urbanas dos Distritos Administrativos ou nas Áreas Urbanas Isoladas, na qual 

predominam as atividades agrícolas ou pecuárias; 

Área Urbana Isolada: é toda área expressamente definida como tal em lei municipal, 

observados os critérios do Código Tributário Nacional, e que não esteja abrangida no Distrito-
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Sede e nas Sedes Urbanas dos Distritos Administrativos, diretamente vinculada ao Distrito-

Sede para fins de administração pública. 
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PROJETO DE LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

Dispõe sobre o uso de ocupação do solo no 

Município de Canoinhas. 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E PRINCÍPIOS DE DIRETRIZES 

Art. 1º Esta Lei estabelece as normas de uso e ocupação do solo do Município de Canoinhas 

obedecidas as demais normas federais e estaduais relativas à matéria, especialmente a Lei 

Federal nº 10.257/2001, bem como a Lei que institui o Plano Diretor de Canoinhas, tendo 

como diretrizes: 

I. A proteção das áreas de preservação e de fragilidade ambiental; 

II. O estímulo ao adensamento das áreas melhor servidas de infraestrutura, serviços públicos 

e equipamentos urbanos; 

III. A restrição ao adensamento das áreas cujas declividades e características 

geomorfológicas ponham em risco a vida da população, seu patrimônio e o meio ambiente; 

IV. O estímulo à instalação de empreendimentos e atividades nas áreas que induzam à 

ocupação de lotes vazios ou subutilizados; 

V. A definição de critérios e parâmetros que garantam o conforto das unidades residenciais; 

VI. O incentivo à conformação e à dinamização dos centros de comércio de bairros; 

VII. A flexibilização de usos e atividades de apoio à moradia, integrando harmoniosamente o 

uso residencial às atividades industriais, de comércio e serviços, desde que não gerem impacto 

ambiental significativo e não provoquem riscos à segurança ou incômodo à vizinhança; 

VIII. A convivência de usos distintos, criando alternativas para o desenvolvimento econômico 

e a geração de trabalho e renda; 

IX. A submissão de empreendimentos e atividades que provoquem impacto ambiental 

significativo ou geração de tráfego a análises especiais, como o Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV), conforme lei municipal específica; 

X. A definição de áreas específicas para implantação de atividades industriais 
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potencialmente poluidoras; 

XI. Cadastramento e monitoramento dos imóveis. 

Art. 2º A Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo de Canoinhas organiza o território 

em Zonas e Eixos e estabelece os critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo com o 

objetivo de orientar e ordenar o desenvolvimento da cidade. 

I. Na concessão de alvarás de construção;  

II. Na concessão de alvarás de localização de usos e atividades urbanas;  

III. Na execução de planos, programas, projetos, obras e serviços referentes a edificações de 

qualquer natureza;  

IV. Na urbanização de áreas;  

V. No parcelamento do solo. 

CAPÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES 

Art. 3º Para efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I. Macrozoneamento é o estabelecimento de áreas diferenciadas de adensamento, uso e 

ocupação do solo, dando a cada região melhor utilização em função das diretrizes de 

crescimento, de mobilidade urbana, das características ambientais e locacionais, objetivando 

o desenvolvimento urbano sustentável e o bem-estar de seus habitantes. 

II. Zoneamento é a divisão do território do município visando dar a cada região melhor 

utilização em função do sistema viário, transporte, da infraestrutura existente, através da 

criação de eixos, zonas e setores de uso, ocupação do solo e adensamentos diferenciados.  

III. Uso do solo é o relacionamento das diversas atividades em uma determinada zona, 

podendo estes usos serem definidos como: 

a) Permitidos - uso adequado às zonas, sem restrições; 

b) Permissíveis - uso passível de ser admitido nas zonas, a critério da equipe técnica da 

Prefeitura e da Comissão Municipal de Urbanismo; 

c) Tolerados - uso já existente na zona, anterior ao zoneamento, que em caso de alteração, 
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deverá se adequar à esta lei. 

d) Proibidos - uso que por suas características é incompatível com a zona. 

IV. Ocupação do solo é o modelo de assentamento urbano adotado por esta lei, que resulta 

de uma relação estabelecida entre a área do lote e a edificação nele admitida, visa a realização 

dos seguintes objetivos de interesse público: 

a) Garantir à cidade de Canoinhas uma distribuição equitativa e funcional da densidade 

edilícia e populacional compatíveis com a infraestrutura e equipamentos de cada área 

considerada; 

b) Favorecer a estética urbana, assegurar a insolação, a iluminação e a ventilação das 

edificações e a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

V. A ocupação e o aproveitamento máximos admitidos e os critérios de assentamento e 

implantação da edificação no terreno são estabelecidos pelos seguintes parâmetros: 

a) Taxa de ocupação;  

b) Coeficiente de aproveitamento;  

c) Altura da edificação;  

d) Recuo do alinhamento predial;  

e) Afastamento das divisas;  

f) Taxa de permeabilidade;  

g) Dimensão do lote. 

 § 1º A altura máxima da edificação deverá obedecer às restrições do Ministério da 

Aeronáutica, referentes ao Plano da Zona de Proteção dos Aeródromos e as restrições da 

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, referentes ao aos Canais de Micro-ondas de 

Telecomunicações, quando houver. 

§ 2º Dos índices urbanísticos: 

I. Coeficiente de Aproveitamento (CA): pelo qual se define o grau de aproveitamento do 

terreno, ou seja, é o fator estabelecido para cada uso nas diversas zonas, que multiplicado 

pela área do terreno, define a área máxima computável admitida nesse mesmo terreno; 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 138 

  

II. Número de pavimentos: altura máxima que uma edificação pode ter em uma determinada 

zona, medida em pavimentos, contados a partir do pavimento térreo, considerando-se a 

altura máxima do pavimento 3,4 metros e quando mezanino no térreo 5,40 metros; 

III. Recuos ou afastamentos, que designam as distâncias medidas entre o limite externo da 

projeção horizontal da edificação e a divisa do lote, classificados em: 

a) Recuo frontal, medido em relação ao alinhamento de um logradouro público; 

b) Recuo lateral, medido perpendicularmente em relação à divisa lateral do lote; 

c) Recuo de fundo, medido em relação à divisa de fundo do lote. 

d) Para o caso de lotes de esquina, considera-se que os mesmos possuem frentes e laterais. 

IV. Afastamento das Divisas Laterais: é a menor distância entre duas edificações no mesmo 

lote, ou a menor distância perpendicular entre uma edificação e as linhas divisórias laterais 

do lote onde ela se situa, 

V. Embasamento: é a parte da edificação vinculada ou não à torre, cuja altura, medida da 

Referência de Nível (RN) até a laje do último piso, não ultrapasse a 9m (nove metros) de altura,  

VI. Taxa de Ocupação (TA): proporção entre a área máxima da edificação projetada sobre o 

lote e a área desse mesmo lote; 

VII. Taxa de Permeabilidade (TP): porcentagem de superfície permeável do terreno, que não 

poderá receber qualquer tipo de construção ou pavimentação, devendo ser tratada apenas 

com grama, areia ou similares. 

§ 3º Das atividades, quanto ao tipo de uso: 

I. Residencial: atividade destinada à habitação permanente; 

II. Comercial: atividade pela qual fica caracterizada uma relação de troca, visando lucro e 

estabelecendo-se a circulação de mercadorias; 

III. Serviços: atividade remunerada ou não, pela qual fica caracterizado o préstimo de mão-

de-obra ou assistência de ordem técnica, intelectual ou espiritual; 

IV. Industrial: atividade na qual se verifica a transformação de matéria-prima em bens de 

produção ou de consumo. 
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§ 4º Dos termos gerais: 

I. Alvará de Construção: documento, expedido pela Prefeitura Municipal, que autoriza a 

execução de obras sujeitas à sua fiscalização; 

II. Alvará de Localização e Funcionamento: documento, expedido pela Prefeitura Municipal, 

que autoriza o funcionamento de uma determinada atividade sujeita à regulamentação desta 

Lei; 

III. Ampliação ou reforma de edificações: obras destinadas a benfeitorias de edificações já 

existentes, sujeitas também à regulamentação do Código de Obras do município; 

IV. Baldrame: viga de concreto ou madeira que corre sobre fundações ou pilares para apoiar 

o assoalho; 

V. Equipamento comunitário: equipamento público de educação, cultura, saúde, lazer, 

segurança e assistência social; 

VI. Equipamento urbano: equipamento público de abastecimento de água, esgoto, energia 

elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado; 

VII. Fundação: parte da construção destinada a distribuir as cargas sobre o terreno; 

VIII. Faixa de preservação permanente de fundo de vale: faixa paralela a um curso d’água, 

medida a partir da sua margem e perpendicular a esta, destinada a proteger espécies vegetais 

e animais e, ainda, a evitar processos erosivos; 

IX. Subsolo: pavimento abaixo da cota média do terreno, sendo essa a média das cotas do 

meio-fio em relação ao terreno, ou até 1,2 (um metro e vinte centímetros) da cota mais baixa 

do lote. 

Art. 4º O Macrozoneamento Municipal é definido pela Lei do Plano Diretor e divide 

Canoinhas em Macrozonas e Eixos constituídos como unidades de planejamento e gestão do 

território que expressam as características, o potencial e a destinação das diferentes regiões 

municipais, sendo: 

I. Macrozona Municipal compreendendo: 

a) Macrozona Urbana (MZM-U); 
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b) Macrozona Rural (MZM-R); 

c) Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Econômico (MZM-EDE); 

d) Macrozona de Controle da Ocupação (MZM-CO); e 

e) Macrozona de Proteção de Áreas Verdes (MZM-PAV); 

II. Macrozona Urbana; 

a) Macrozona Urbana Central (MZU-C); 

b) Macrozona Urbana de Uso Misto (MZU-UM);  

c) Macrozona Urbana de Baixa Densidade (MZU-BD); 

d) Macrozona Urbana de Habitação de Interesse Social (MZU–HIS); 

e) Macrozona Urbana de Controle de Ocupação (MZU-CO); 

f) Macrozona industrial (MZU-I); e 

g) Macrozona Urbana de Proteção e Conservação (MZU–PC). 

III. Eixos de Desenvolvimento: 

a) Eixos de Desenvolvimento Urbano (MZU-EDU): 

b) Eixo de Desenvolvimento Urbano 1 (MZU-EDU 1); 

c) Eixo de Desenvolvimento Urbano 2 (MZU-EDU 2); 

d) Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 (MZU-EDU 3); 

e) Eixo de Desenvolvimento Urbano 4 (MZU-EDU 4); 

f) Eixo de Desenvolvimento Econômico (MZU-EDE);  

g) Eixo Parque (MZU-EP);  

§1º As Macrozonas caracterizam-se como espaços territoriais homogêneos, tendo os usos e a 

ocupação subordinados às restrições ambientais, locacionais e funcionais presentes no 

território municipal.   

 §2º O adensamento, os usos e atividades permitidos são conformados às características de 

cada Macrozona, orientando a oferta de infraestruturas e serviços, buscando a redução dos 

custos de administração municipal. 

§3º A descrição, delimitação, diretrizes e objetivos do Macrozoneamento são definidos pela 

Lei do Plano Diretor Municipal.  
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Art. 5º O Zoneamento é o instrumento de ordenamento dos usos e da ocupação do território, 

o qual encontra-se subdividido 10 (dez) Zonas, 6 (seis) Eixos e 1 (1) Parque Urbano, para as 

quais são estabelecidos objetivos e índices urbanísticos de acordo com os padrões desejáveis 

para cada área, conforme o estabelecido nesta Lei. 

§1º A espacialização e delimitação das Zonas consta no Mapa do Anexo II desta Lei. 

§2º Os parâmetros urbanísticos de uso e de ocupação do solo estão definidos no ANEXO III da 

presente Lei, sendo as atividades categorizadas conforme o mesmo ANEXO. 

Art. 6º O Zoneamento de Canoinhas é subdividido em: 

a) Zona Central (ZC);  

b) Zona de Transição (ZT); 

c) Zonas Residenciais: 

i.Zona Residencial 1 (ZR 1); 

ii.Zona Residencial 2 (ZR 2); 

iii.Zona Residencial 3 (ZR 3); 

d) Zona de Ocupação Controlada (ZOC); 

e) Zona de Habitação de Interesse Social (ZHIS); 

f) Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE); 

g) Zona Industrial Especial (ZIE); 

h) Zona Histórica de Marcílio Dias (ZHMD); 

i) Eixos de Desenvolvimento Urbano (EDU): 

i.Eixo de Desenvolvimento Urbano 1 (EDU 1); 

ii.Eixo de Desenvolvimento Urbano 2 (EDU 2); 

iii.Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 (EDU 3); 

iv.Eixo de Desenvolvimento Urbano 4 (EDU 4); 

j) Eixo de Desenvolvimento Econômico (EDE);  
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k) Eixo Parque (EP);  

l) Parque Urbano do Água Verde (PUAV); 

m) Zona Urbana Distrital de Paula Pereira – ZUDPP; 

n) Zona Urbana Distrital de Felipe Schmidt – ZUDFS; e  

o) Zona Urbana Distrital de Pinheiros- ZUDP. 

Art. 7º Os parâmetros urbanísticos de uso e de ocupação do solo estão definidos nos Anexos 

da presente Lei. 

Art. 8º As Zonas, Eixos e Parque são delimitados, preferencialmente, por sistema viário, 

acidentes topográficos, cursos d’água, eixos ferroviários, unidades de conservação e limites 

de cota de risco a inundações, conforme indicado nos mapas dos Anexos desta Lei. 

§1º Os parâmetros de usos e de ocupação das Zonas, Eixos e Parque são incidentes para os 

lotes que fazem frente para ambos os lados das vias que os delimitam. 

§2º  Os Eixos e Parque são preponderantes em relação às Zonas, ou seja, os parâmetros de 

uso e de ocupação dos Eixos e Setores se sobrepõe aos das Zonas. 

§3º Quando Zonas distintas estiverem delimitadas pelo sistema viário, o lote que estiver no 

limite destas Zonas deverá atender aos parâmetros de uso e de ocupação de apenas uma das 

Zonas, de acordo com a zona de incidência do sistema viário confrontante ao lote.  

TÍTULO II - DO ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

CAPÍTULO I - ZONA CENTRAL (ZC) 

Art. 9º A Zona do Central (ZC) compreende a área central da sede de Canoinhas caracterizada 

pela concentração de equipamentos comunitários, acessibilidade às redes de infraestruturas 

urbanas e serviços públicos, pela variedade de atividades e funções urbanas, onde se pretende 

requalificar a área privilegiando o pedestre.  

§1º A ZC tem como os principais objetivos: 

I. Incentivar a diversidade de usos e de atividades de pequeno a médio porte; 
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II. Promover a preservação dos imóveis de valor histórico-cultural; 

III. Adequar as formas de ocupação do solo à escala do pedestre; 

IV. Reduzir a quantidade de vagas para automóveis nas edificações e empreendimentos, 

incentivando a circulação de modais ativos na região central da cidade em concordância com 

os preceitos e o projeto para a Área Calma, previsto pelo Plano Municipal de Mobilidade; 

V. Promover a densidade construtiva média / alta; 

VI. Incentivar a conformação de fachadas ativas nas edificações de uso misto. 

§2º Na ZC a marquise será obrigatória quando o edifício estiver no alinhamento predial, salvo 

se for habitação unifamiliar ou imóvel de valor histórico-cultural, conforme definido no Código 

de Obras e Edificações do Município.   

§3º Conforme explicitado no ANEXO III, parte integrante desta Lei, na ZC poderão ser 

aplicados os instrumentos urbanísticos da Transferência do Direito de Construir (TDC), 

Operação Urbana Consorciada (OUC) e Outorga Onerosa do Direito de Construir, através da 

Parceria Ambiental (PA), de acordo com legislações municipais específicas.     

§4º Na ZC não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, 

sendo necessário recuo mínimo de 5m. 

§5º Na ZC serão incentivadas edificações de estabelecimentos comerciais e de serviços no 

andar térreo, com acesso direto ao espaço público, denominado como fachada ativa, sendo 

recuo frontal facultativo entre 0m e 5 m. 

§6º Todas as edificações em áreas situadas abaixo da cota 761, deverão ser implantadas sobre 

pilotis, de forma que o pavimento térreo atinja altura superior à da cota afim de evitar 

alagamentos.  

§7º É recomendável que edificações situadas em áreas entre a cota 761 e 764 sejam também 

implantadas sobre pilotis.  

§8º A área sob pilotis não é considerada computável, sendo o pé direito máximo de 2,4m, e 

não podem ser destinadas para ambientes de permanência prolongadas.  
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CAPÍTULO II - ZONA DE TRANSIÇÃO (ZT) 

Art. 10 A Zona de Transição (ZT) índice sobre áreas consolidadas adjacentes e no entorno da 

Zona Central, cuja ocupação do solo se caracteriza por uso misto. O potencial de adensamento 

desta Zona está associado à possibilidade de maior verticalização que a Zona Residencial 2. 

§1º Caracteriza-se como zona de indução à média densidade e média verticalização, onde 

serão permitidas edificações de 7 (sete) pavimentos (altura básica) e de 10 (dez) pavimentos 

(altura máxima).  

§2º Conforme explicitado no Anexo III, parte integrante desta Lei, na ZT poderão ser aplicados 

os instrumentos urbanísticos da Transferência do Direito de Construir (TDC), e Parceria 

Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas. 

§3º Na ZT não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, 

sendo necessário recuo mínimo de 5m. 

§4º Na ZT serão incentivadas edificações de estabelecimentos comerciais e de serviços no 

andar térreo, com acesso direto ao espaço público, denominado como fachada ativa, sendo 

recuo frontal facultativo entre 0m e 5 m. 

§5º Todas as edificações em áreas situadas abaixo da cota 761, deverão ser implantadas sobre 

pilotis, de forma que o pavimento térreo atinja altura superior à da cota, afim de evitar 

alagamentos.  

§6º É recomendável que as edificações em áreas situadas entre a cota 764 e 761 sejam 

também implantadas sobre pilotis.  

§7º A área sob pilotis não é considerada computável, sendo o pé direito máximo de 2,4m e 

não poderá ser utilizada para uso de ambientes de permanência prolongada.  

§8º Será permitida a diversificação de atividades nesta Zona, sendo que os critérios de uso e 

ocupação do solo para a Zona de Transição (ZT) são os contidos nos quadros do Anexo III, 

parte integrante desta Lei.  
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CAPÍTULO III - ZONAS RESIDENCIAIS (ZR) 

Art. 11 As Zonas Residenciais (ZR), segundo suas características e intensidade de uso e 

ocupação do solo são as seguintes:   

I. Zona Residencial 1 (ZR1);  

II. Zona Residencial 2 (ZR2); e 

III. Zona Residencial 3 (ZR3). 

Seção I - Zona Residencial 1 (ZR 1) 

Art. 12 A Zona Residencial 1 (ZR 1) compreende áreas próximas aos limites urbanos ao sul, 

oeste e norte do perímetro, já utilizadas pelo uso residencial ou que apresentam aptidão para 

este. 

§1º A ZR 1 incide em parte dos bairros Água Verde, Alto das Palmeiras, Boa Vista, Piedade, 

Industrial I e Marcílio Dias. 

§2º Todas as edificações em áreas situadas abaixo da cota 761, deverão ser implantadas sobre 

pilotis, de forma que o pavimento térreo atinja altura superior à da cota, afim de evitar 

alagamentos.  

§3º É recomendável que edificações em áreas situadas entre a cota 761 e 764 sejam também 

implantadas sobre pilotis.  

§4º A área sob pilotis não é considerada computável, sendo o pé direito máximo de 2,4m, e 

não poderá ser utilizada para uso de ambientes de permanência prolongada.  

§5º A ZR 1 tem como principais objetivos: 

I. Qualificar a paisagem através da valorização das bordas verdes urbanas e da preservação 

das fragilidades ambientais; 

II. Incentivar a consolidação da ocupação de baixa densidade;  

III. incentivar o uso habitacional unifamiliar e a implantação de condomínios habitacionais 

horizontais;  

IV. promover a regularização fundiária urbana e a melhoria habitacional de assentamentos 
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vulneráveis ou sob situação de risco. 

V. São áreas destinadas ao uso residencial unifamiliar e comércio e serviços vicinais com até 

dois pavimentos de altura. 

Art. 13 Na ZR 1 é proibida a implantação de Zona de Habitação de Interesse Social (ZHIS) 

destinada à produção de Habitação de Interesse Social e Loteamentos Sociais, conforme 

definido em lei específica. 

Parágrafo único. A implantação de ZHIS destinada à regularização fundiária somente será 

permita para ocupações identificadas até a data de publicação da presente Lei. 

Art. 14 Os critérios de uso e ocupação do solo para a ZR1 são os contidos nos quadros do 

Anexo III, parte integrante desta Lei. 

Seção II - Zona Residencial 2 (ZR 2) 

Art. 15  Zona Residencial 2 (ZR 2) compreende a maior parte da área urbana de Canoinhas e 

tem como objetivo principal a ocupação urbana de média densidade, visando a promoção da 

ocupação residencial e o estabelecimento de comércio e serviços de atendimento vicinal e de 

bairro, de acordo com o suporte natural e a infraestrutura implantada. 

§1º A ZR 2 incide em parte dos bairros Campo da Água Verde, Boa Vista, Alto das Palmeiras, 

Tricolin, Sossego, Jardim Esperança, Alto da Tijuca e Marcílio Dias. 

§2º A ZR 2 tem como principais objetivos: 

I. consolidar a ocupação urbana em áreas aptas, os usos diversificados e o uso habitacional 

de média densidade e verticalização; 

II. incentivar o aproveitamento das redes de infraestrutura urbana já instaladas e promover 

a ampliação das mesmas;  

III. incentivar a otimização da estrutura dos equipamentos comunitários existentes e serviços 

públicos disponíveis;  

IV. promover a regularização fundiária urbana e a melhoria habitacional de assentamentos 

vulneráveis ou sob situação de risco;  
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V. restringir o tamanho máximo das quadras e a dimensão máxima de testada 

§3º Na ZR2 deverão ser implantadas os novos empreendimentos de Habitação Social.  

Art. 16 Os critérios de uso e ocupação do solo para a ZR2 são os contidos nos quadros do 

Anexo III parte integrante desta Lei. 

Seção III - Zona Residencial 3 (ZR 3) 

Art. 17 A Zona Residencial 3 (ZR 3) compreende as áreas de transição da ocupação urbana, 

orientada para comportar dinâmicas de média densidade , visando a promoção da ocupação 

residencial e o estabelecimento de comércio e serviços de atendimento vicinal e de bairro, 

devido à proximidade da área central e acesso às redes de infraestruturas urbanas, aos 

equipamentos comunitários e à capacidade de suporte do meio físico-ambiental à ocupação 

mais intensiva. 

§1º A ZR 3 incide em parte dos bairros Alto das Palmeiras, Tricolin, Sossego, Jardim Esperança 

e Alto da Tijuca. 

§2º A ZR 3 tem como principais objetivos: 

I. incentivar a consolidação da ocupação e a densificação construtiva para o melhor 

aproveitamento da infraestrutura urbana, tendo em vista a disponibilidade de equipamentos 

comunitários e serviços públicos e as condições ambientais; 

II. compor uma área de transição entre o Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 de alta 

densidade e as áreas de menor densidade; 

III. consolidar o uso habitacional de média densidade; 

IV. incentivar condomínios habitacionais verticais; 

V. restringir o tamanho de quadras e a dimensão máxima de testada de lotes.  

§3º Conforme explicitado no Anexo III, parte integrante desta Lei, na ZR 3 poderão ser 

aplicados os instrumentos urbanísticos da Transferência do Direito de Construir (TDC) e 

Parceria Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas.  

§4º Na ZR3 não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, 
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sendo necessário recuo mínimo de 5m. 

§5º Na ZR3 serão incentivadas edificações de estabelecimentos comerciais e de serviços no 

andar térreo, com acesso direto ao espaço público, denominado como fachada ativa, sendo 

recuo frontal facultativo entre 0m e 5 m. 

Art. 18 Os critérios de uso e ocupação do solo para a ZR3 são os contidos nos quadros do 

Anexo III, parte integrante desta Lei. 

CAPÍTULO IV - DA ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA (ZOC) 

Art. 19 A Zona de Ocupação Controlada (ZOC) localizada a nordeste da área urbana sede, 

inserida abaixo da curva de recorrência a inundação de 50 anos do Rio Canoinhas, e o risco de 

enchentes e alagamentos exige que sejam feitas restrições quanto ao uso e ocupação dessa 

zona. 

 §1º A ZOC tem como principais objetivos: 

I. Conformar uma área de amortecimento da ocupação visando a conservação, preservação 

e proteção das estruturas ambientalmente frágeis;  

II. Restringir e controlar o uso e a ocupação em áreas inaptas, com destaque para as áreas 

acometidas pela cota de inundação do Rio Canoinhas; 

§2º Todas as edificações em áreas situadas abaixo da cota 761, deverão ser implantadas sobre 

pilotis, de forma que o pavimento térreo atinja altura superior à da cota.  

§3º É recomendável que edificações em áreas situadas entre a cota 761 e 764 sejam também 

implantadas sobre pilotis.  

§4º A área sob pilotis não é considerada computável, sendo o pé direito máximo de 2,4m e 

não poderá ser utilizada para uso de ambientes de permanência prolongada.  

Parágrafo único. Os critérios de uso e ocupação do solo da Zona de Ocupação Controlada 

(ZOC) estão definidos nos quadros do Anexo III, parte integrante desta Lei.   

CAPÍTULO VII - ZONA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ZHIS) 

Art. 20 A Zona de Habitação de Interesse Social (ZHIS) compreende as áreas já ocupadas por 
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habitação de interesse social produzidas pelo poder público ou em parceria com o mesmo; ou 

áreas ocupadas irregularmente e que já tenham projeto de regularização ou ainda, áreas 

vazias que tenham potencial para implementação de HIS, localizadas na Zona Residencial 2, 

as quais sejam de interesse do poder público municipal em adquirir. 

§1º Incide em áreas dispersas ao longo do perímetro urbano, com assentamentos 

consolidados e sob vulnerabilidade social, para os quais há interesse de regularização 

fundiária e/ou urbanística.  

§2º  Na recuperação, regularização fundiária e urbanização dos imóveis integrantes das Zonas 

de Habitação de Interesse Social - ZHIS, e na implantação de habitações de interesse social, 

mediante normas especiais de urbanização, ocupação e uso do solo, deverão ser respeitadas 

as diretrizes estabelecidas pela Política Municipal de Habitação de Interesse Social, previstas 

no art. 27 da Lei Federal nº 11.266, de 16 de dezembro de 2004, devendo ser observadas: 

I. a situação socioeconômica da população; 

II. as restrições ambientais indicadas por impacto ambiental, nos termos da Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade; 

III. a participação da comunidade de moradores durante o desenvolvimento de todas as 

etapas das medidas a que se refere o caput deste artigo. 

§3º Os critérios de uso e ocupação do solo da Zona de Habitação de Interesse Social (ZHIS) 

estão definidos nos quadros do Anexo III, parte integrante desta Lei. 

Art. 21  Poderá ser admitida a regularização de empreendimentos já instalados perímetro 

urbano desde que se adequem às diretrizes e aos parâmetros desta Lei, ao Programa de 

Regularização Fundiária Urbana e aos estudos específicos realizados pelo órgão municipal 

responsável pelo planejamento territorial e aos dispositivos da Lei Federal Nº 13.465/2017 e 

da Lei Municipal Nº 13.212/2018. 

§1º A regularização do caput deste artigo será constituída na forma de unidades territoriais 

de urbanização específica nos termos do artigo 3º da Lei Federal Nº 6.766/79 e dos 

dispositivos da Lei Federal Nº 13.465/2017 e Lei Municipal Nº13.212/2018, incidindo sobre as 
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mesmas as obrigações tributárias, edilícias e de posturas previstas para as atividades urbanas 

de Canoinhas, além de eventuais contrapartidas urbanísticas a serem exigidas pelo poder 

público municipal. 

§2º Deverão ser promovidos estudos para avaliar a possibilidade de regularização das áreas 

já ocupadas por ocupações irregulares e em situação de vulnerabilidade social, ambiental e 

fundiária, condicionada aos dispositivos da Lei do Plano Diretor. 

§3º O prazo para as regularizações acima citadas que já não estejam implementadas em 

instrumentos anteriores compatíveis com esta lei, é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

data de publicação desta Lei. 

CAPÍTULO VII - ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (ZDE) 

Art. 22 A Zona de Desenvolvimento Econômico corresponde a áreas limítrofes aos eixos 

rodoviários que cruzam o perímetro urbano sede, aonde se busca a diversificação da cadeia 

produtiva no Município em virtude do acesso facilitado às redes de infraestrutura urbanas, 

em especial às rodovias.  

§1º Constitui-se de área destinada à implantação de atividades industriais de médio e grande 

porte. 

§2º As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis (chaminés, 

torres de resfriamento, e outras). 

§3º Os critérios de uso e ocupação do solo da Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) 

estão definidos no Anexo III, parte integrante desta Lei.   

CAPÍTULO VIII - ZONA INDUSTRIAL ESPECIAL (ZIE) 

Art. 23 A Zona Industrial Especial (ZIE) compreende a área situadas a noroeste do perímetro 

urbano de Canoinhas, que já abriga empreendimentos industriais e equipamentos de grande 

porte. 

§1º Constitui-se de área destinada à implantação de atividades industriais e serviços de médio 

porte, que deverão conter usos que não sejam incômodas nem nocivas à população do 
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entorno.  

§2º As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis (chaminés, 

torres de resfriamento, e outras).  

§3º Os critérios de uso e ocupação do solo da Zona Industrial Especial (ZIE) estão definidos 

nos Quadros I e II do Anexo III, parte integrante desta Lei.   

CAPÍTULO IX - ZONA HISTÓRICA DE MARCÍLIO DIAS (ZHMD) 

Art. 24 A Zona Histórica de Marcílio Dias (ZHMD) compreende as áreas Em Marcílio Dias 

aonde encontra-se a antiga Estação de Trem, cuja linha férrea de passageiros foi desativada 

na década de 70, a qual está sendo restaurada no momento. Os limites da zona englobam 

edificações de potencial patrimônio histórico, assim como a paisagem ao seu entorno, 

transformando a estação em um Centro de Documentação da Guerra do Contestado em 

Canoinhas e de estimulo ao turismo na região.   

Art. 25 A altura prevista para as edificações que não sejam vizinhas a edificações de interesse 

histórico é de quatro pavimentos, sendo dois pavimentos para edificações lindeiras a 

edificações históricas. 

Art. 26 Poderá ser utilizado a Transferência do Direito de Construir adquirido desta na ZHMD 

nas Zonas a seguir: 

I. Zona Central (ZC) 

II. Zona de Transição (ZT) 

III. Zona Residencial 3 (ZR3) 

IV. Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 (EDU 3); 

Art. 27 Os critérios de uso e ocupação do solo da ZHMD são os estabelecidos nos Quadros do 

Anexo III, parte integrante desta Lei. 

CAPITULO X - DOS EIXOS 

Art. 28 Os parâmetros de uso e ocupação do solo para os Eixos incidem apenas sobre os lotes 
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que fazem frente para as vias classificadas como Eixos. 

Parágrafo único. Os parâmetros de uso e de ocupação do solo nos Eixos são os contidos nos 

Anexos IV e V desta Lei.  

Art. 29 Os Eixos, segundo características e intensidade de uso e ocupação do solo, são os 

seguintes:  

I. Eixos de Desenvolvimento Urbano (EDU): 

i. Eixo de Desenvolvimento Urbano 1 (EDU 1); 

ii. Eixo de Desenvolvimento Urbano 2 (EDU 2); 

iii. Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 (EDU 3); 

iv. Eixo de Desenvolvimento Urbano 4 (EDU 4); 

II. Eixo de Desenvolvimento Econômico (EDE);  

III. Eixo Parque (EP). 

§1º Como os Eixos se sobrepõem às Zonas, os parâmetros de uso e ocupação utilizados serão 

sempre os dos Eixos, conforme já mencionado no art. 28 desta Lei. 

§2º Serão aplicados os parâmetros de uso e ocupação dos Eixos para todo e qualquer lote 

confrontante da via de incidência do Eixo. 

§3º Quando o lote inserido no Eixo apresentar uma ou mais testadas localizadas em outras 

zonas, será permitido acesso de veículos apenas nas vias com caixa viária a partir de 16m 

(dezesseis metros), desde que seja apresentado Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

aprovado pela Comissão Municipal de Urbanismo (CMU). 

§4º Para os casos em que haja sobreposição de eixos, ficará a cargo do proprietário optar pelo 

eixo mais adequado para a atividade a ser implantada. 

Art. 30 Os Eixos seguem as vias implantadas e as diretrizes viárias às quais estão relacionados. 

Parágrafo único.  Havendo alteração de traçado das vias e diretrizes viárias às quais se refere 

o caput, o Eixo seguirá o novo traçado. 
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Art. 31 A profundidade do Eixo poderá ser objeto de análise e liberação pela Comissão 

Municipal de Urbanismo nas seguintes situações: 

I. lotes ou glebas com área superior a 3.000m² (três mil metros quadrados), localizados no 

EDE ou EDU; 

II. lotes cujo formato dificulte a ocupação. 

Seção I - Do Eixo De Desenvolvimento Urbano – EDU  

Art. 32 Os Eixos de Desenvolvimento Urbano (EDU) são as principais áreas de estruturação 

linear da cidade, caracterizadas como áreas de expansão do centro tradicional, constituindo 

corredores de ocupação mista e de alta densidade, tendo como suporte os sistemas de 

circulação e de transporte compostos:  

I. um sistema de transporte coletivo: 

II. rede cicloviária; e, 

III. liberação do uso do solo para implementação de oferta serviços e comércio em relação as 

zonas lindeiras 

Art. 33 No EDU-3  será prioritária a aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização 

Compulsórios (PEUC) e o IPTU Progressivo no Tempo nos imóveis não utilizados, não 

edificados ou subutilizados, que já dispõe de redes de infraestrutura urbana e acessibilidade 

a serviços públicos e equipamentos comunitários, conforme o Coeficiente de Aproveitamento 

(CA) mínimo constante na Tabela de Parâmetros de Ocupação do Solo, ANEXO III desta Lei. 

Art. 34 Conforme explicitado no ANEXO III, parte integrante desta Lei, na EDU 3 e EDU 4 

poderão ser aplicados os instrumentos urbanísticos da Transferência do Direito de Construir 

(TDC) e Parceria Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas.  

Art. 35 Nos Eixos de Desenvolvimento Urbano não serão permitidos pavimentos de uso 

exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário recuo mínimo de 5m. 

Art. 36 Nos Eixos de Desenvolvimento Urbano serão incentivadas edificações de 

estabelecimentos comerciais e de serviços no andar térreo, com acesso direto ao espaço 
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público, denominado como fachada ativa, sendo recuo frontal facultativo entre 0m e 5 m. 

Art. 37 Os Eixos de Desenvolvimento Urbanos se subdividem em: 

I. Eixo de Desenvolvimento Urbano 1 (EDU1) compreende os lotes confrontantes ao longo 

da Rua Sergio Gapski; a R. Reinoldo Hubner, virando na R. Emídio de Souza e virando na R. 

Abel Rosa Nascimento; e a Av. Sem. Ivo D’Aquino desde da Henrique Sorg até o limite do 

perímetro urbano;  

II. Eixo de Desenvolvimento Urbano 2 (EDU2) compreende os lotes confrontantes ao longo 

das seguintes vias: Av. dos Expedicionários desde a BR280 até a Adolfo Bading e a Av. Rubens 

Ribeiro da Silva desde a BR280 até Rua São José, no bairro Campo D’Água Verde;   

III. Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 (EDU3) compreende os lotes confrontantes ao longo 

da Avenida Duque de Caxias; da Rua Getúlio Vargas entre as ruas 3 de Maio e Henrique Sorg; 

IV. Eixo de Desenvolvimento Urbano 4 (EDU4) compreende os lotes confrontantes ao longo 

da Rua Henrique Sorg desde a rua Guilherme Gonchorowski até o início da rua Adão Tyszka, e 

desta até a Estrada Dona Francisca. 

 Seção II - Do Eixo De Desenvolvimento Econômico (EDE) 

Art. 38 O Eixo de Desenvolvimento Econômico (EDE) se constitui pelos lotes confrontantes 

ao longo do eixo rodoviário da BR-280, e eixo rodoviário da SC-477 caracterizado por constituir 

um importante polo econômico de serviços, aonde serão permitidas atividades compatíveis 

com o desenvolvimento econômico, desde que previamente aprovadas pelo órgão 

competente municipal e licenciadas pelo órgão ambiental e demais órgãos competentes.  

Art. 39 As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis 

(chaminés, torres de resfriamento, e outras). 

Seção III - Do Eixo Parque (EP) 

Art. 40 O Eixo Parque (EP) compreende a via perimetral ao Parque Urbano do Água Verde, do 

centro à Estação de Marcílio Dias. O eixo está sobre a Rua Wendelin Metzger, com início em 

Marcílio Dias na intercessão com a rua Wiegando Olsen, o qual continua a sul até o 
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cruzamento com a Travessa Sete de Setembro.  

Art. 41 Todas edificações em áreas situadas abaixo da cota 761, deverão ser implantadas 

sobre pilotis, de forma que o pavimento térreo atinja altura superior à da cota, afim de evitar 

alagamentos.  

§1º. É recomendável que construções entre a cota 761 e 764 sejam também implantadas 

sobre pilotis.  

§2º A área sob pilotis não é considerada computável, sendo o pé direito máximo de 2,4m.   

Art. 42 Dentre os usos previstos para este eixo estão o de habitação transitória e comércio e 

serviços. As edificações poderão ser construídas com até três pavimentos de altura. 

Parágrafo único. Os parques deverão ser consolidados pelo Município, podendo para isso ser 

utilizados os instrumentos urbanísticos de Transferência de Potencial, Direito de Preempção 

e Operação Urbana Consorciada. 

CAPÍTULO XI - PARQUE URBANO DO ÁGUA VERDE (PUAV) 

Art. 43 O Parque Urbano do Água Verde corresponde à área que margeia o Eixo Parque e o 

Rio Canoinhas e segue pela bacia do Rio Verde até a BR280. Essa área corresponde ao entorno 

dos principais Rios de Canoinhas que não possuem ocupação consolidada e que são 

pertencentes ao município. 

Art. 44 Sua função é tornar-se uma bacia de contenção das enchentes do rio Canoinhas ao 

Norte e que extravasam para o rio Água Verde provocando inundações em toda sua bacia. 

Nesse parque, serão determinados locais para a criação de bacias de contenção e ao mesmo 

tempo criar uma área de lazer para a população na região mais ocupada da cidade.  

Art. 45 Com o objetivo de ampliar a área do Parque Urbano e promover maior integração da 

área com a cidade, será previsto a aplicação do Direito de Preempção as áreas lindeiras de até 

150m. Além disso, a aplicação de Operação Urbana Consorciada. Poderá ser utilizado a 

Transferência do Direito de Construir adquirido desta na ZHMD nas Zonas a seguir: 

I. Zona Central (ZC) 
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II. Zona de Transição (ZT) 

III. Zona Residencial 3 (ZR3) 

IV. Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 (EDU 3); 

Parágrafo único. O parque deverá ser consolidado pelo Município, podendo para isso ser 

utilizados os instrumentos urbanísticos de Transferência de Potencial, Direito de Preempção 

e Operação Urbana Consorciada. 

CAPÍTULO XII - ZONAS URBANAS DISTRITAIS 

Art. 46 As Zonas Urbanas Distritais, segundo suas características e localidade são as 

seguintes:   

I. Zona Urbana Distrital de Paula Pereira (ZUDPP);  

II. Zona Urbana Distrital de Felipe Schmidt (ZUDFS); e 

III. Zona Urbana Distrital de Pinheiros (ZUDP). 

Art. 47 As zonas Urbanas Distritais são limitadas em: 

I. Zona Urbana Distrital de Paula Pereira (ZUDPP): é limitada pelo buffer de 250m das 

estadas rurais que cortam a localidade com maior densidade de ocupação, a nordeste do 

distrito de Paula Pereira;  

II. Zona Urbana Distrital de Felipe Schmidt (ZUDFS): A zona está inserida a leste do distrito 

de Felipe Schmidt; e 

III. Zona Urbana Distrital de Pinheiros (ZUDP): A zona é formada pelo buffer de 400m das 

estadas rurais que cortam a localidade com maior densidade de ocupação, ao norte do distrito 

de Pinheiros.  

Art. 48 Com o objetivo de possibilitar a implantação de áreas de uso misto, prevalecendo o 

uso residencial de média densidade, como também usos comunitários, comércio e serviços. 

Zona de uso misto, com até quatro pavimentos. 

TÍTULO VI - DO USO DO SOLO URBANO 
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Art. 49 O solo das Zonas Urbanas está vinculado à garantia das funções sociais da cidade 

expressas nas atividades de interesse urbano. 

CAPÍTULO I - DA CLASSIFICAÇÃO DE USOS E ATIVIDADES 

Art. 50 Para efeito desta lei, os usos do solo urbano, no Município de Canoinhas, são 

classificados de acordo com sua capacidade de harmonizar-se ou causar conflitos com os 

demais usos, especialmente os usos habitacionais. Os usos do solo são classificados quanto 

aos parâmetros de uso, atividades e naturezas, descritos a seguir. 

§1º Quanto ao grau de adequação à zona, os usos são classificados em: 

I. ADEQUADOS (ou PERMITIDOS): atividades compatíveis com as finalidades urbanísticas da 

zona correspondente, sem restrições, e que dependem apenas dos alvarás de construção e de 

funcionamento; 

II. ADEQUADOS COM LIMITAÇÕES (ou PERMISSÍVEIS): atividades cuja compatibilidade com 

as finalidades da zona correspondente deverá ser demonstrada segundo os critérios 

estabelecidos e analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo, o qual poderá exigir 

medidas mitigadoras e compensatórias, visando diminuir potenciais conflitos com o entorno, 

ou indicar parâmetros de ocupação iguais ou mais restritivos que aqueles estabelecidos para 

a zona; 

III. PROIBIDOS: atividades inadequadas que, por sua categoria, porte ou natureza, são 

nocivas, perigosas, incômodas ou incompatíveis com as finalidades da zona correspondente; 

IV. TOLERADOS: atividades previamente licenciadas, porém, em desacordo com a legislação 

vigente e que não apresentam índices de incomodidades e incompatibilidades com a 

vizinhança. 

a) As atividades toleradas podem ser classificadas como compatíveis ou incompatíveis. 

b) Atividades compatíveis: são aquelas que apesar de não se enquadrarem entre as 

atividades adequadas para a respectiva zona ou setor, apresentam condições relativas a 

dimensionamento e funcionamento que não descaracterizam e não comprometem a 

segurança e o sossego da vizinhança. 
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c) Atividades incompatíveis: são aquelas que não se enquadram entre as atividades 

adequadas para a respectiva zona ou setor, apresentam condições relativas a 

dimensionamento e funcionamento que descaracterizam e comprometem a segurança e o 

sossego da vizinhança. 

d) No caso das atividades incompatíveis, será dado um prazo, pela Comissão Municipal de 

Urbanismo (CMU), para que o proprietário adeque as atividades ao zoneamento previsto na 

presente lei. 

§2º Quanto à natureza das atividades, os usos são classificados em: 

I. PERIGOSOS: usos que podem dar origem a explosões, incêndios, trepidações, produção 

de gases, exalações e resíduos danosos à saúde, ou que possam pôr em perigo pessoas ou 

propriedades circunvizinhas; 

II. NOCIVOS: usos que impliquem na manipulação de ingredientes, matérias primas ou 

processos que prejudiquem a saúde ou cujos líquidos ou gases possam poluir a atmosfera, 

cursos d’água e solos; 

III. INCÔMODOS: usos que possam produzir ruídos, trepidações, poeiras, exalações ou 

conturbações no tráfego; poluição sonora, atmosférica, hídrica, geração de resíduos; exercício 

de atividade em desacordo com os condicionantes locais e com a legislação vigente, causando 

reação adversa sobre a vizinhança, tendo em vista suas condições habitacionais e vivências 

sociais. 

§3º A aprovação dos usos permissíveis com limitações será deliberada pela Comissão 

Municipal de Urbanismo, podendo ser exigido estudo específico, como o Estudo de Impacto 

de Vizinhança - EIV, durante o processo de análise e aprovação do empreendimento, visando 

determinar a compatibilidade do uso com o entorno. Caso seja comprovado que sua 

instalação não apresenta riscos, tampouco seja incômoda às atividades do entorno e desde 

que não contradiga ou interfira nos demais usos previstos para a zona, a mesma poderá ser 

aprovada pelos órgãos municipais competentes. 

§4º Os usos permissíveis deverão ter os alvarás renovados a cada dois anos, se mantiverem a 

mesma categoria, porte, natureza e ramo de atividade; 
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§5º São vedadas quaisquer obras de reformas e/ou ampliação da edificação existente que 

ultrapassem 30% (trinta por cento) da área originária, sem a emissão de novo alvará de 

construção e de funcionamento. 

Art. 51 São considerados usos geradores de impacto de vizinhança aqueles que provocarem 

mudanças significativas no ambiente físico ou o excesso de pressão na capacidade da 

infraestrutura básica. 

§1º A aprovação para funcionamento dos empreendimentos que causem impacto somente 

será concedida pelo Município através da Secretaria Municipal de Planejamento de Canoinhas 

e após parecer favorável da Comissão Municipal de Urbanismo, mediante análise do Estudo 

de Impacto de Vizinhança (EIV), ou Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI). 

§2º Os usos geradores de impacto de vizinhança, os procedimentos e a regulamentação do 

EIV/RIVI são definidos em legislação municipal específica.  

Art. 52 Os usos do solo, segundo suas categorias, classificam-se em: 

I. HABITACIONAL: edificação destinada à habitação permanente ou transitória; 

II. CONDOMINIOS EDILÍCIOS: são considerados Condomínios Verticais e/ou Horizontais 

forma de ocupação do solo, conforme estabelecem os Arts.1.331 a 1.338 do Código Civil e da 

Lei Federal 4.591/64, que se constituem de empreendimentos que contenham unidades 

imobiliárias que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos 

condôminos.          

III. COMUNITÁRIO: espaço, estabelecimento ou instalação destinada à educação, lazer, 

cultura, saúde, assistência social e culto religioso; 

IV. COMERCIAL E DE SERVIÇOS: atividade caracterizada pela relação de troca visando o lucro 

e estabelecendo-se a circulação de mercadorias, ou pelo préstimo de mão-de-obra e 

assistência de ordem intelectual ou espiritual; 

V. INDUSTRIAL: atividade da qual resulta a produção de bens pela transformação de 

insumos; 

VI. AGROPECUÁRIO: atividade caracterizada pela exploração dos recursos naturais visando a 
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produção agrícola (semeadura, cultivo e colheita de produtos vegetais), a criação animal, a 

produção de produtos animais, a produção de madeira, a exploração de espécies florestais, 

extrativismo, agroindústrias, pesque pague, haras e serviço de lavagem de cereais e 

tubérculos. 

VII. EXTRATIVISTA: atividade de extração mineral e vegetal. 

§1º A especificação das atividades é definida no Anexo III, parte integrante desta Lei. 

§2º As atividades não exemplificadas no referido Anexo III deverão ser analisadas e 

enquadradas nos usos conforme similaridade de funcionamento e/ou processo produtivo com 

aquelas previstas no Anexo III desta Lei, devendo ser enquadradas a cargo da Secretaria 

Municipal de Planejamento, tomando-se por critério a similaridade com outras atividades e o 

grau de impacto gerado à vizinhança. 

§3º Em caso de discordância da classificação efetuada pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, o requerente poderá entrar com recurso endereçado a Comissão Municipal de 

Urbanismo. 

CAPÍTULO II - DO USO HABITACIONAL 

Art. 53 A categoria de uso residencial compreende: 

I. HABITAÇÃO UNIFAMILIAR: Imóvel destinado à edificação habitacional, com apenas uma 

unidade autônoma residencial por terreno; 

II. HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR EM SÉRIE: são edificações de uso habitacional, paralelas ao 

alinhamento predial, geminadas ou isoladas, as quais não poderão ser em número superior a 

10 (dez) unidades de moradia e com acesso direto ao logradouro público; 

III. CONDOMÍNIO EDILÍCIO HORIZONTAL: forma de ocupação do solo pelo fracionamento do 

imóvel, sob a forma de unidades autônomas isoladas entre si e destinadas a fins habitacionais, 

configurado através de construção de habitações unifamiliares térreas, assobradadas, 

geminadas ou não; ou destinados a fins comerciais ou uso misto; 

IV. CONDOMÍNIO EDILÍCIO VERTICAL: forma de ocupação do solo pelo fracionamento do 

imóvel, sob a forma de unidades autônomas isoladas entre si e destinadas a fins habitacionais, 
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comerciais e mistos, configurado através da construção de prédios de apartamentos ou lojas, 

agrupados verticalmente em dois ou mais pavimentos em uma ou mais torres; 

V. HABITAÇÃO INSTITUCIONAL: Imóvel destinado a edificação voltada à prestação de serviço 

destinada à assistência social e à promoção humana, onde se abrigam estudantes, crianças, 

idosos e necessitados, tais como: albergue, alojamento estudantil, casa do estudante, asilo, 

orfanato, convento, seminário, internato, casa de repouso, dentre outros; 

VI. HABITAÇÃO TRANSITÓRIA: Imóvel destinado à edificação com unidades habitacionais 

destinadas ao uso transitório, onde se recebem hóspedes mediante remuneração. 

CAPÍTULO III - DOS CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS 

Art. 54 Condomínio Edilício Horizontal Transversal com acesso direto à via pública: 

I. TIPO 1: é o fracionamento do imóvel sob a forma de unidades autônomas isoladas entre 

si, configurado através da construção de habitações unifamiliares em série, geminadas ou não, 

com no máximo 10 (dez) unidades autônomas e acesso direto à via pública; 

II. TIPO 2: é o fracionamento do imóvel sob a forma de unidades autônomas isoladas entre 

si, configurado através da construção de habitações unifamiliares em série, paralelas ou 

transversais ao alinhamento predial, geminadas ou não, sendo parte delas ou todas com 

acesso às respectivas áreas exclusivas através de via interna. O número máximo de unidades 

transversais ao alinhamento predial são 12 (doze) unidades; 

Art. 55 Condomínio Edilício Horizontal com via Interna: 

I. TIPO 3: é o fracionamento do imóvel sob a forma de unidades autônomas isoladas entre 

si, configurado através da construção de habitações unifamiliares, com unidades autônomas, 

sendo todas com acesso às respectivas áreas exclusivas através de via interna realizada pelo 

empreendedor, concomitante à implantação das obras de infraestrutura; 

Parágrafo único. Deverá ser consultada a Lei de Parcelamento e Uso do Solo quanto às demais 

exigências a serem atendidas pelo empreendedor para a aprovação do referido condomínio. 

Art. 56 Condomínio Edilício Vertical: são as edificações que apresentam mais de 02 (duas) ou 
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mais unidades autônomas, dispostas verticalmente, com acessos comuns, instaladas em uma 

ou mais torres, dentro de um único imóvel e que determinam o surgimento de matrículas 

individualizadas, vinculadas a matrícula original do imóvel, composta pela correspondente 

fração ideal de terreno, pelas frações das áreas edificadas comuns e pela área privativa da 

unidade. É de responsabilidade do proprietário do empreendimento a aprovação de acesso 

junto aos órgãos responsáveis para o caso de empreendimentos com testada e acesso pelas 

rodovias. 

Parágrafo único. No caso de 2 (duas) ou mais edificações deverá ser consultada a Lei de 

Parcelamento e Uso do Solo quanto às demais exigências a serem atendidas pelo 

empreendedor para a aprovação do referido condomínio. 

Art. 57 Condomínio de Lotes de pequeno porte: é o fracionamento do imóvel sob a forma de 

lotes autônomos isolados entre si e destinados a fins habitacionais, edificados ou não, 

concomitante à implantação das obras de infraestrutura, com  área total máxima de 10.000m² 

(dez mil metros quadrados); 

Art. 58 Condomínio de Lotes de médio porte:  é o fracionamento do imóvel sob a forma de 

lotes autônomos isolados entre si e destinados a fins habitacionais, edificados ou não, 

concomitante à implantação das obras de infraestrutura, cuja área seja superior a 10.000m² 

(dez mil metros quadrados) até o máximo de 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados);   

Parágrafo único. Deverá ser consultada a Lei de Parcelamento e Uso do Solo quanto às demais 

exigências a serem atendidas pelo empreendedor para a aprovação do referido condomínio. 

Art. 59 Condomínio de Lotes de grande porte: é o fracionamento do imóvel sob a forma de 

lotes autônomos isolados entre si e destinados a fins habitacionais, edificados ou não,  

concomitante à implantação das obras de infraestrutura, cuja área seja superior a 50.000m² 

(cinquenta mil metros quadrados).  

Parágrafo único. Deverá ser consultada a Lei de Parcelamento e Uso do Solo quanto às demais 

exigências a serem atendidas pelo empreendedor para a aprovação do referido condomínio. 

Art. 60 Segundo os Art.61 e 63 Lei Federal 13.465/2017, pode haver, em terrenos, partes 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 163 

  

designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos 

condôminos. 

§1º A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade 

autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de 

instituição.  

§2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício 

neste Capítulo, respeitados os demais itens dessa Lei. 

§3º Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo 

do empreendedor. 

Art. 61 Ficam estabelecidos, como referência para as densidades tratadas nesta Lei, 

considerando a área bruta de parcelamentos ou a área total de condomínios, os seguintes 

valores: 

I. BAIXA DENSIDADE: até 50 unid./ha (cinquenta unidades habitacionais por hectare); 

II. MÉDIA DENSIDADE: de 51 unid./ha (cinquenta e uma unidades habitacionais por hectare) 

a 150 unid./ha (cento e cinquenta unidades habitacionais por hectare); 

III. ALTA DENSIDADE: de 151 unid./ha (cento e cinquenta e uma unidades habitacionais por 

hectare) a 300 unid./ha (trezentas unidades habitacionais por hectare); 

IV. ALTÍSSIMA DENSIDADE: acima de 301 unid./ha (trezentas e uma unidades por hectare). 

CAPÍTULO IV - USO COMUNITÁRIO 

Art. 62 A categoria de uso comunitário compreende: 

I. COMUNITÁRIO 1: atividades de atendimento direto, funcional, de pequeno porte, 

subdividindo-se em ensino maternal, pré-escola, jardim de infância, escola especial, centro de 

educação infantil, centro de referência da assistência social, atendimento de assistência social, 

berçário, creche, biblioteca;  

II. COMUNITÁRIO 2: atividades que impliquem em concentração de pessoas ou veículos, 

níveis altos de ruídos e padrões viários especiais, subclassificando-se em: de lazer e cultura, 
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de ensino, de saúde e de culto religioso; 

III. COMUNITÁRIO 3: atividades de grande porte, que impliquem em concentração de 

pessoas ou veículos, não adequadas ao uso habitacional, pois são sujeitas a controle 

específico. 

§1º O porte do uso comunitário diferencia-se em:  

a) Pequeno Porte - área de construção até 200 m2 (duzentos metros quadrados); 

b) Médio Porte - área de construção entre 200 m2 (duzentos metros quadrados) e 1000 m2 

(mil metros quadrados); 

c) Grande Porte - área de construção superior a 1000 m2 (mil metros quadrados). 

§2º O uso comunitário 1 cuja edificação estiver classificada como de médio ou grande porte, 

será automaticamente enquadrado como uso comunitário 2. 

§3º O uso comunitário 2 cuja edificação estiver classificada como de grande porte, será 

automaticamente enquadrado como uso comunitário 3. 

§4º  Os usos comunitários de grande porte deverão implantar acesso interno ao terreno para 

o embarque e desembarque, conforme especificações do Código de Obras e Edificações. 

§5º Será exigido Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do uso comunitário 3 e de todos os 

usos comunitários de grande porte, conforme legislação municipal específica que 

regulamenta esse instrumento. 

CAPÍTULO V - DO USO COMERCIAL E DE SERVIÇOS 

Art. 63 A categoria de uso comercial e de serviços compreende: 

I. COMERCIAL E DE SERVIÇOS VICINAL: atividades de pequeno porte, compatíveis com o uso 

residencial, não incômodas ao entorno, sem potencial de geração de repercussões negativas 

e que não necessitam de medidas mitigadoras para se instalarem, entendidos como um 

prolongamento do uso residencial;  

II. COMERCIAL E DE SERVIÇOS DE BAIRRO: atividades comerciais varejistas e de prestação de 

serviços de médio porte destinadas a atendimento de determinado bairro ou zona, atividades 
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compatíveis com o uso residencial e os parâmetros da zona, que apresentam potencial de 

geração de incômodos de baixo impacto;  

III. COMERCIAL E DE SERVIÇOS SETORIAL: atividades comerciais varejistas e de prestação de 

serviços, destinadas a um atendimento de maior abrangência, atividades com potencial de 

geração de incômodo de alto impacto;  

IV. COMERCIAL E DE SERVIÇOS ESPECÍFICO: atividades peculiares cuja adequação à 

vizinhança depende de diversos fatores a serem analisados pela Comissão Municipal de 

Urbanismo, após análise e parecer de Estudo de Impacto de Vizinhança pela Equipe Técnica 

Municipal, independente de área construída. 

§1º No caso de conjuntos comerciais e/ou de serviços, formando um condomínio integrado, 

a classificação se dará pela área total das construções. 

§2º  Ficam estabelecidos, como referência para porte dos empreendimentos comerciais e de 

serviços: 

a) Pequeno Porte - área de construção até 200 m2 (duzentos metros quadrados); 

b) Médio Porte - área de construção entre 200 m2 (duzentos metros quadrados) e 1000 m2 

(mil metros quadrados); 

c) Grande Porte - área de construção superior a 1000 m2 (mil metros quadrados). 

§3º O uso comercial e de serviços VICINAL, estabelecido no inc.I deste artigo, que se enquadrar 

na classificação de médio ou grande porte, será automaticamente enquadrado como uso 

comercial e de serviços DE BAIRROS, estabelecido no inc.II deste artigo. 

§4º  O uso comercial e de serviços DE BAIRROS, estabelecido no inc.II, que se enquadrar na 

classificação de grande porte, será automaticamente enquadrado como uso comercial e de 

serviços setorial estabelecido no inc.III. 

§5º Será exigido Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para as atividades de uso comercial e 

de serviços classificadas como uso comercial e de serviços ESPECÍFICOS, estabelecido no inc. 

IV deste artigo, considerado como uso comercial de grande porte, conforme indicação contida 

na legislação municipal específica que regulamenta esse instrumento. 
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CAPÍTULO VI - DO USO INDUSTRIAL DE TRANSFORMAÇÃO 

Art. 64 A categoria de uso comercial e de serviços compreende: 

I. INDUSTRIAL 1: atividades industriais compatíveis com o seu entorno e com os parâmetros 

da zona, com potencial de geração de incômodos de baixo impacto;  

II. INDUSTRIAL 2: atividades industriais compatíveis com o seu entorno e com os parâmetros 

da zona, com potencial de geração de incômodos de médio impacto;  

III. INDUSTRIAL 3: atividades industriais com médio a alto potencial de geração de 

incômodos, que geram riscos à saúde ou ao conforto da população ou que não são 

compatíveis com o funcionamento das atividades urbanas na maioria dos locais, que implicam 

na fixação de padrões específicos quanto às características de ocupação do lote, de acesso, de 

localização, de tráfego, de serviços urbanos e disposição dos resíduos gerados, conforme 

necessário; 

§1º Ficam estabelecidos, como referência para porte dos empreendimentos industriais, os 

seguintes parâmetros:  

a) Pequeno Porte - área de construção até 800 m2 (oitocentos metros quadrados); 

b) Médio Porte - área de construção entre 800 m2 (oitocentos metros quadrados) e 2000 m2 

(dois mil metros quadrados); 

c) Grande Porte - área de construção superior a 2000 m2 (dois mil metros quadrados). 

§2º No caso de conjuntos industriais formando um condomínio integrado, a classificação se 

dará pela área total das construções.  

§3º  O USO INDUSTRIAL 2 que se enquadrar na classificação de grande porte, será 

automaticamente enquadrado como USO INDUSTRIAL 3. 

§4º  Será exigido Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) dos usos industriais 

conforme constante em Lei Municipal Específica que regulamenta esse instrumento. 

§5º Os usos permissíveis deverão os alvarás renovados, se mantiverem a mesma categoria, 

porte, natureza e ramo de atividade, ainda que venham a ser utilizados ou explorados por 

pessoas físicas ou jurídicas diferentes daquelas à época da aprovação, sendo vedadas 
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quaisquer obras de reformas e/ou ampliação de edificação existente que ultrapassem 30% 

(trinta por cento) da área originária aprovada em alvará e mediante elaboração do Estudo de 

Impacto de Vizinhança - EIV. 

CAPÍTULO VII - DOS USOS GERADORES DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art. 65 São considerados usos geradores de impacto de vizinhança aqueles que provocarem 

mudanças significativas no ambiente físico ou o excesso de pressão na capacidade da 

infraestrutura básica e que exijam o licenciamento especial por parte dos órgãos competentes 

do Município. 

Art. 66 Usos Geradores de Impacto à Vizinhança são todos aqueles que possam vir a causar 

alteração significativa no ambiente natural ou construído, ou sobrecarga na capacidade de 

atendimento da infraestrutura básica, quer se instalem em empreendimentos públicos ou 

privados, os quais serão designados "Empreendimentos de Impacto". 

Art. 67 São considerados Empreendimentos de Impacto: 

IV. imóveis não residenciais como: estabelecimento de ensino, hipermercados e 

supermercados, ginásios, estádios, centros poliesportivos, clubes e entre outros, com área 

construída igual ou superior a 3.000 m2 (três mil metros quadrados; 

V. depósitos, armazéns, entrepostos, garagens de veículos de transporte de cargas, 

coletivos, e transportadoras com área de estocagem a céu aberto ou construída ou não, igual 

ou superior a 2.000,00 metros quadrados; 

VI. locais com capacidade de lotação superior a 1.000 (um mil) pessoas, de acordo com a NBR 

9077, de qualquer metragem quadrada; 

VII. empreendimentos de qualquer metragem quadrada com 100 (cem) ou mais vagas de 

garagem ou estacionamento; 

VIII. operações urbanas consorciadas de qualquer metragem quadrada; 

IX. loteamentos e condomínios horizontais de qualquer metragem quadrada; 

X. hospitais e prontos socorros de qualquer metragem quadrada; 
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XI. cemitérios e crematórios de qualquer metragem quadrada; 

XII. depósitos de gás explosivos e produtos químicos de qualquer metragem quadrada; 

XIII. postos de combustíveis de qualquer metragem, 

XIV. centros de convenções, teatros ou cinemas de qualquer metragem quadrada; 

XV. casas de espetáculos, boates, danceterias e congêneres de qualquer metragem quadrada; 

XVI. empreendimentos localizados em áreas de interesse patrimonial e paisagem, de qualquer 

metragem quadrada; 

XVII. base militar de qualquer metragem quadrada; 

XVIII. industrias de qualquer metragem quadrada, instaladas em zonas de uso permissível; 

XIX. aeroportos, autódromos, heliportos, aeródromos ou similares, de qualquer metragem 

quadrada; 

XX. terminais de transporte coletivo municipal de qualquer metragem quadrada; 

XXI. terminal interurbano de transporte de passageiros de qualquer metragem quadrada; 

XXII. edifícios e condomínios horizontais residenciais com mais de 50 unidades; 

XXIII. clinicas, postos de saúde, centros de atenção à saúde com área construída total, igual 

ou superior a 2.000,00 m². 

XXIV. igrejas, templos e locais de culto com área construída total, igual ou superior a 

1.000,00 m²; 

XXV. presídios e delegacias de polícia com carceragem para mais de 10 pessoas. 

Art. 68 A instalação de Empreendimentos de Impacto no Município é condicionada à 

aprovação pelo Poder Executivo de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), Relatório de 

Impacto de Vizinhança (RIVI), conforme disposto na Lei do Plano Diretor Municipal de 

Canoinhas. 

§1º A aprovação para funcionamento dos empreendimentos que causem impacto somente 

será concedida pelo Município pela Secretaria Municipal de Planejamento de Canoinhas e 

após parecer favorável da Comissão Municipal do Plano Diretor, mediante análise do Relatório 
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de Impacto de Vizinhança - RIV, com a realização de um Estudo de Impacto de Vizinhança - 

EIV. 

§2º Os usos geradores de impacto de vizinhança, os procedimentos e a regulamentação do 

EIV/RIVI/ são definidos em legislação municipal específica.  

TÍTULO V - DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

CAPÍTULO I - DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS DE OCUPAÇÃO 

Art. 69 A dimensão do lote é estabelecida para fins de parcelamento do solo e de ocupação 

do mesmo, sendo indicada pela área e testada mínima do lote. 

Parágrafo único. Para fins de parcelamento do solo, nos terrenos de esquina, a testada 

mínima estabelecida deverá ser acrescida de 5m (cinco metros). 

Art. 70 Serão considerados parâmetros para o controle da intensidade da ocupação do solo: 

I. Lote mínimo: área mínima do lote individual, quando do parcelamento de uma gleba ou 

fração pela qual a área total da gleba pode ser dividida; 

II. Testada mínima: dimensão mínima da largura do lote; 

III. Coeficiente de aproveitamento (CA); 

IV. Altura da edificação; 

V. Taxa de Ocupação (TO); 

VI. Taxa de Permeabilidade (TP); 

VII. Recuo frontal mínimo; 

VIII. Afastamento mínimo das divisas. 

Parágrafo único. Os parâmetros urbanísticos de ocupação do solo por Zonas estão expressos 

no ANEXO III desta Lei, respectivamente. 

Art. 71 Nas áreas de Interesse Social, conforme definidas pela Lei do Plano Diretor, será 

permitida a flexibilização dos parâmetros urbanísticos de ocupação do solo, desde que 

previstas em projeto urbanístico específico e/ou pelo Programa Municipal de Regularização 
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Fundiária, após a análise técnica conjunta favorável da Secretaria Municipal de Planejamento 

e  da Secretaria Municipal de Habitação de Canoinhas, e mediante a aprovação pela Comissão 

Municipal de Urbanismo, e eventual exigência de contrapartidas urbanísticas. 

Seção I - Do Coeficiente De Aproveitamento 

Art. 72 O CA Mínimo é o fator numérico que serve de medida para se verificar se o imóvel 

atende à função social da propriedade, abaixo do qual, o imóvel será considerado subutilizado 

ou inutilizado, conforme define a Lei do Plano Diretor. 

Parágrafo único. O CA Mínimo incide nas Zonas preferenciais para a aplicação dos 

instrumentos de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo no 

Tempo e Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. 

Art. 73 O CA Básico é fator numérico a ser multiplicado pela área do terreno para obtenção 

da área total permitida de construção, que define o quanto se pode construir gratuitamente 

para todos os terrenos urbanos; 

Art. 74 O CA Máximo é o coeficiente de aproveitamento básico acrescido do coeficiente 

decorrente da aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir e da Transferência do 

Direito de Construir, conforme leis municipais específicas de regulamentação desses 

instrumentos previstos pela Lei do Plano Diretor. 

Seção II - Da Altura Da Edificação 

Art. 75 A Altura da Edificação é medida pelo número de pavimentos, sendo: 

I. Altura Padrão: dada pelo número máximo de pavimentos permitidos no lote; 

II. Altura Máxima: altura padrão acrescida do número de pavimentos obtidos através da 

aplicação da Transferência do Direito de Construir, ensejando o acréscimo de Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo e respeitando-se a Taxa de Ocupação Máxima. 

Art. 76 A altura das edificações deverá obedecer à altura máxima em pavimentos prevista 

para a zona em que o lote está localizado, conforme o ANEXO III. 

§1º  A altura mínima do pé direito será de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros). 
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§2º Para o cálculo do número de pavimentos não serão considerados áticos, subsolos, 

sobrelojas, sótãos, chaminés, pavimentos técnicos no nível da cobertura (reservatórios de 

água, casas de máquinas, equipamentos e instalações). 

Art. 77 A altura máxima da edificação deverá obedecer às restrições: 

I. do Ministério da Aeronáutica, referentes ao Plano da Zona de Proteção dos Aeródromos;  

II. da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. 

Art. 78 O embasamento é a parte da edificação vinculada ou não à torre, cuja altura, medida 

da Referência de Nível (RN) até a laje do último piso, não ultrapasse a 9m (nove metros) de 

altura, respeitado o recuo frontal. 

Seção III - Da Taxa De Ocupação 

Art. 79 A Taxa de Ocupação (TO) é o percentual máximo de ocupação do lote, expresso pela 

relação entre a área de projeção da edificação (ou das edificações) e a área total do lote. Esse 

percentual informa a área que a edificação poderá ocupar, sendo: 

I. TO Básica - aquela que é permitida para todos os empreendimentos; 

II. TO Máxima - aquela adotada em caso de compra de potencial construtivo (Outorga 

Onerosa do Direito de Construir ou Transferência de Potencial Construtivo, definidas em Lei 

específica); 

Parágrafo único. Não serão computadas na TO Máxima: 

I. áreas abaixo da Referência de Nível (RN),  e da Cota 761, desde que não ultrapassem em 

qualquer ponto a 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de altura em relação ao Perfil 

Natural do Terreno (PNT); 

II. projeções de beirais e marquises com até 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) com 

altura entre 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros) a 2,80 (dois metros e oitenta 

centímetros) do pavimento de referência; e 

III. projeções de pérgulas e toldos. 

Seção IV - Da Taxa De Permeabilidade 
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Art. 80 A Taxa de Permeabilidade é o percentual do lote que deve ser mantido permeável, 

sendo expressa pela relação entre a área impermeabilizada do lote e a área total do lote. 

Art. 81 Para efeito do cálculo da área permeável exigida por esta Lei, poderão ser 

consideradas, além das áreas ajardinadas sobre o solo natural, as áreas executadas com 

pavimentação semipermeável.  

Parágrafo único. Na hipótese de utilização de pavimentação semi-permeável, apenas a área 

correspondente ao percentual efetivo de drenagem do pavimento adotado deverá ser 

considerada no cálculo da área permeável.  

Art. 82 O subsolo deverá respeitar a taxa de permeabilidade segundo anexo III desta lei. 

Seção V - Do Recuo Frontal 

Art. 83 O recuo frontal mínimo obrigatório é a faixa não edificável definida pela distância 

mínima perpendicular em relação ao alinhamento predial, existente ou projetado, e a fachada 

da edificação.   

§1º A medida mínima do recuo frontal dependerá da zona em que o imóvel se localiza, 

regulamentadas pelo ANEXO III desta Lei. 

§2º É permitido o balanço sobre o recuo frontal de até 1,50 m (um metro e cinquenta 

centímetros), exceto quando legislação específica determinar outro valor. 

§3º Será permitida a construção de sacadas, balcões, beirais, floreiras e marquises em balanço 

até a projeção horizontal máxima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) sobre recuos 

frontais e afastamentos obrigatórios, desde que mantidas livres as faixas não edificáveis 

referentes ao alargamento progressivo das vias, de acordo com a Lei do Sistema Viário do 

Município, e desde que atendidas as distâncias mínimas das aberturas em relação às divisas 

estabelecidas no Código Civil. 

Art. 84 As dimensões do recuo frontal obrigatório para cada eixo, zona ou setor são definidas 

nos quadros do ANEXO III, parte integrante desta Lei. 

§1º Conforme características das vias, quando houver mais de 70% (setenta por cento) das 
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construções no alinhamento predial, na face da quadra, o recuo frontal obrigatório poderá ser 

dispensado, admitindo-se construção no alinhamento predial, mediante aprovação da 

Comissão Municipal de Urbanismo. 

§2º Para novas edificações em que o lote é atingido por diretriz viária definida pelo Lei, que 

modifique o alinhamento predial estabelecido, o recuo frontal obrigatório deverá ser contado 

a partir do novo alinhamento ou do limite da diretriz de arruamento.   

§3º Quando se tratar de lote de esquina com profundidade média inferior a 14m (quatorze 

metros), o recuo frontal obrigatório mínimo estabelecido poderá ser reduzido na proporção 

de 0,50m (cinquenta centímetros) por metro ou fração de redução, até um máximo de 3m 

(três metros).      

Art. 85 A área do recuo frontal obrigatório deverá ser ajardinada, sendo admitida apenas 

pavimentação de acesso de pedestres e de veículos, quando houver. 

Seção VI - Dos Afastamentos Das Divisas 

Art. 86 O afastamento das divisas é a distância mínima perpendicular entre a edificação e as 

divisas laterais e dos fundos do lote.  

 §1º Quando na abertura de janelas deverá ser atendido o mínimo de 1,50 m (um metro e 

cinquenta) de afastamento das divisas, para edificações até dois pavimentos. 

§2º Para edificações com altura superior a 2 (dois) pavimentos, situados em qualquer zona, o 

cálculo dos afastamentos mínimos de todas as divisas deverá obedecer a seguinte fórmula, 

sendo no mínimo 2m (dois metros):  

A = H/8 onde: 

A = afastamento da edificação de cada divisa do lote, em metros 

H = altura da edificação. 

§3º Os afastamentos laterais e de fundos deverão ser livres de construções. 

Art. 87 As edificações de madeira deverão obedecer a um afastamento mínimo de 1,50 m 

(um metro e cinquenta centímetros) para as divisas, independentemente da existência de 
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aberturas. 

Art. 88 A Comissão Municipal de Urbanismo (CMU) poderá reduzir ou dispensar o 

afastamento quando houver construções vizinhas implantadas junto à divisa lateral e de 

fundos ou nos casos de regularização da edificação existente, sem prejuízo das edificações 

vizinhas. 

CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO DE LOTE 

Art. 89 Objetivando a proteção e a preservação do Patrimônio Cultural, Natural e Ambiental 

de Canoinhas, ao imóvel que compõe esse patrimônio, poderá ser estabelecida condição 

especial de ocupação ou autorizado, pelo órgão municipal competente, a transferência a 

terceiros do potencial construtivo parcial ou total permitido no imóvel objeto de limitações. 

Parágrafo único. Considera-se condição especial de ocupação do lote a autorização dada pelo 

Poder Público Municipal para edificar com parâmetros construtivos especiais, em virtude da 

existência de restrições legais, ambientais ou urbanísticas sobre o imóvel. 

Art. 90 As condições especiais de ocupação do lote se aplicam aos seguintes objetivos: 

I. preservação e proteção do patrimônio ambiental natural ou cultural;  

II. desapropriação parcial ou total de imóveis necessários a:  

a) adequação do sistema viário básico;  

b) instalação de equipamentos urbanos e comunitários de uso público.  

Art. 91 Constitui o patrimônio ambiental natural e cultural do Município de Canoinhas  o 

conjunto de bens existentes em seu território, de domínio público ou privado, cuja proteção 

e preservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história, quer por seu significativo valor arqueológico, artístico, arquitetônico, etnográfico, 

natural, paisagístico ou ambiental, tais como: 

I. bens edificados inventariados e tombados;  

II. Setor de Saneamento Ambiental;   

III. Áreas verdes e Unidades de Conservação.  
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Art. 92 Legislação específica tratará das condições especiais de ocupação dos lotes 

enquadrados neste capítulo.   

Parágrafo único. Enquanto não houver legislação específica sobre o tema, caberá a Comissão 

Municipal de Urbanismo, ouvida a Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, quando for o caso, estabelecer as condições especiais de 

ocupação do lote. 

Art. 93 Em caso de atingimento do lote por projeto de adequação do sistema viário, o 

coeficiente de aproveitamento será calculado com base na área original do lote, desde que o 

proprietário transfira sem ônus para o Município a propriedade da área atingida. 

Seção I - Da Parceria Ambiental (PA)  

Art. 94 A Parceria Ambiental (PA) corresponde a um conjunto de regras de ocupação dos 

lotes que busca melhorar a drenagem urbana, minimizar as ilhas de calor e qualificar a 

paisagem urbana.  

Art. 95 A Parceria Ambiental (PA) é um incentivo construtivo que aumenta o potencial 

construtivo do lote, o qual poderá ser aplicado apenas em imóveis que se encontram nas 

seguintes zonas: Zona Central, Zona de Transição, Zona Residencial 3, Eixo de 

Desenvolvimento Urbano 4 e Eixo de Desenvolvimento Urbano 3, conforme indicado na 

Tabela do ANEXO III desta Lei. 

Parágrafo único. Além do atendimento às exigências do artigo 96 desta Seção, a aplicação da 

Parceria Ambiental (PA) no Eixo de Desenvolvimento Urbano 3, deverá incluir a estruturação 

de uma área frontal que caracterize uma área pública livre (praça). 

Art. 96 Nos processos de utilização da Parceria Ambiental (PA) para o aumento do potencial 

construtivo, expresso no ANEXO III desta Lei, será exigido: 

I. retenção e aproveitamento das águas pluviais; 

II. cobertura verde; 

III. parede verde; 
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IV. área ajardinada; 

V. praça pública sobre o recuo frontal; 

VI. área com piso semipermeável. 

Parágrafo único. As exigências dos dispositivos I, II e IV, do caput deste artigo, são 

regulamentadas pelo Código Municipal de Obras e Edificações. 

Art. 97 A parede verde consiste no tratamento da face externa da edificação com 

revestimento de vegetação, por meio da utilização de estruturas intermediárias de suporte 

para a vegetação, devendo ser visíveis do logradouro público. 

§1º Considera-se para a utilização na Parceria Ambiental (PA), 3 (três) sistemas: 

I. Sistema painel: sistema composto por painéis pré-plantados que são conectados a uma 

estrutura de suporte, normalmente executada em metal, ao qual é adicionado um sistema 

mecânico de irrigação;  

II. Sistema com superfícies porosas: as espécies vegetais são colocadas em bolsas 

(preferencialmente em feltro) que, por sua vez, são fixadas por trás, em uma estrutura de 

suporte; uma segunda estrutura em PVC (policloreto de vinila), que garante a 

impermeabilização da fachada; 

III. Sistema de container e vasos: as plantas são cultivadas em vasos, podendo ser 

verticalizadas por meio de treliças.  

§2º Independente do sistema adotado o tratamento deverá cobrir, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) de uma das fachadas visíveis do logradouro público.  

Art. 98 Os empreendimentos deverão reservar áreas com usos específicos de acordo com as 

seguintes tipologias: 

I. área ajardinada com arborização sobre o solo natural, podendo ser na área resultante da 

aplicação da taxa de permeabilidade de, no mínimo, 50% desta;  

II. área com pavimento semipermeável com vegetação sobre solo natural, fora da área 

resultante da aplicação da taxa de permeabilidade. 
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Art. 99 O piso semipermeável constitui-se de pisos drenantes que facilitam a permeabilidade 

da água no solo, que deverão ser aplicados na área excedente entre o somatório entre as taxas 

de permeabilidade e de ocupação da área do lote, além do percentual da taxa de 

permeabilidade mínima expressa na Tabela do ANEXO III, constante nesta Lei. 

Parágrafo único. São considerados pisos semipermeáveis: concreto poroso, asfalto poroso, 

blocos de concreto e paralelepípedo, pisos de fibra natural, pisos de pneu reciclado, blocos de 

concreto vazados, concregrama, pisos de resina e granilha, e blocos intertravados. 

TÍTULO VI - DA HIERARQUIA DO SISTEMA VIÁRIO 

Art. 100 O Sistema Viário Básico de Canoinhas é o conjunto de vias públicas que 

constituem o suporte físico da circulação no território do Município, que tem por objetivos: 

I. ordenamento do trânsito; 

II. equilibrar a repartição de fluxos na rede viária; 

III. diminuir conflitos e proporcionar fluidez na circulação; 

IV. facilitar a circulação entre as centralidades do município; 

V. definir os corredores com atividades não residenciais para atendimento local ou regional; 

VI. acomodar os diversos modais de deslocamento, tanto os existentes como os planejados. 

Art. 101 As vias componentes do sistema viário básico são assim classificadas: 

I. via eixo: é a via que busca estruturar o município, abrigar os principais itinerários de 

transporte coletivo, promover a integração de diferentes modais de transporte e propiciar a 

ocupação a adensamento urbanos. 

II. vias marginais: aquelas definidas ao longo das Rodovias Estaduais e Federais, nos trechos 

inseridos na malha urbana que têm como objetivo promover o acesso às atividades lindeiras, 

das rodovias de forma segura e ordenada;  

III. via arterial: é via de elevada capacidade de tráfego que tem como objetivo promover a 

ligação entre diferentes bairros ou regiões da cidade, proporcionar ligações transversais e 
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longitudinais em complementação a estruturação dos eixos com o objetivo de conduzir o 

trafego nos percursos de maior distância e proporcionar ligações entre bairros;  

IV. via coletora: é aquela que liga um ou mais bairros entre si e coleta ou distribui o trânsito 

dentro das regiões da cidade, principalmente a partir das vias arteriais e eixos;  

V. via local: é aquela que distribui o tráfego internamente ao bairro, destinada ao acesso 

local ou às áreas restritas; 

VI. via central: são aquelas pertencentes ao Circuito Comercial e Gastronômico na zona 

central, cuja a velocidade máxima é reduzida e são permitidas vagas de estacionamento em 

45° graus.  

VII. vias especiais: são aquelas pertencentes aos centros urbanos dos distritos e localidades 

reconhecidas por lei, cujos trechos da malha viária constituídos por vias exclusivas para acesso 

a lotes enclausurados ou já consolidadas, ficando a critério do poder público sua viabilidade 

ou não; 

VIII. ciclovia: é a via destinada ao uso exclusivo de ciclos e veículos não motorizados;  

IX. via compartilhada: é aquela destinada ao acesso compartilhado entre veículos e pedestres 

na área central, com a priorização do deslocamento de pedestres; 

X. via expressa ou rodovia: é a via de trânsito rápido, cuja função é estabelecer ligações entre 

municípios vizinhos ou áreas contíguas e atende principalmente o tráfego de passagem ou 

regional;  

XI. contorno rodoviário: é a via, de trânsito rápido, cuja função é estabelecer ligações entre 

diferentes pontos de rodovias, com o objetivo de desviar o tráfego de passagem ou regional 

das áreas densamente urbanizadas, passando parcial ou integralmente pelo município; e  

XII. estrada: é a via rural que tem por função promover as ligações entre as propriedades 

rurais, destas com as demais vias e com os aglomerados urbanos ou rurais.  

§1º A espacialização do sistema, a relação das vias que compõe as categorias viárias e os perfis 

com as dimensões mínima e características físicas do sistema viário básico de Canoinhas 

constam na Lei do Sistema Viário. 
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§2º  Novas vias poderão ser definidas e classificadas através de Decreto Municipal, de acordo 

com as categorias indicadas no caput deste artigo, sempre com a finalidade de acompanhar a 

expansão, a urbanização e o ordenamento da cidade. 

§3º As Vias Eixo, as Vias centrais, as Vias Arteriais e as Vias Coletoras são prioritárias para o 

recebimento de pavimentação, manutenção, conservação, reparos e melhorias viárias. 

§4º Deverão ser respeitadas as faixas de domínio das rodovias federais e estaduais em 

Canoinhas para que possam ser executadas as obras rodoviárias e/ou as vias marginais 

correspondentes, conferindo acesso à ocupação lindeira e, preferencialmente, permitindo 

que o tráfego das rodovias continue seu fluxo. 

Art. 102 O traçado das diretrizes viárias poderá ser parcialmente alterado para melhor 

adequar-se à topografia, à malha viária existente e ao projeto geométrico, desde que não 

comprometa sua função precípua. 

Parágrafo único. Ficará a cargo do órgão municipal competente a revisão do traçado viário 

das diretrizes e a elaboração de projetos técnicos para sua execução. 

Art. 103 As vias que compõe o sistema viário básico de Canoinhas, que não apresentem 

largura mínima corresponde à estipulada na Lei do Sistema Viário, deverão ser alargadas 

gradativamente e de acordo com a necessidade verificada pelo órgão municipal competente. 

Art. 104 Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não 

edificável será de, no mínimo, 10 (dez) metros de cada lado conforme estabelecido no  inc. III 

do art. 4º da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, acrescido pela Lei Federal 

nº13.913 de 25 de novembro de 2013. 

Art. 105 Os projetos de parcelamento do solo para fins de loteamento deverão 

estabelecer a doação das faixas de domínio para a implementação do sistema viário básico, 

de acordo com as diretrizes da Lei do sistema viário e os atingimentos estabelecidos. 

§1º Ficará a cargo do órgão municipal competente a avaliação das vias para novos 

parcelamentos, o qual podendo solicitar ao requerente adequações ao arruamento projetado 

para o atendimento e complementação do sistema viário básico regulamentado nesta Lei. 
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§2º Quando as vias não estiverem projetadas, deverão ser observados os seguintes 

atingimentos: 

I. quando ambos os lados do eixo da via estiverem desocupados, deverá ser liberada a 

metade da faixa de domínio para cada lado do eixo da via existente ou projetada; 

II. quando um dos lados do eixo da via estiver desocupado, deverá ser liberada a faixa de 

domínio integral, medida a partir do alinhamento predial estabelecido pela ocupação 

existente; 

III. quando ambos os lados da via estiverem ocupados, caberá ao órgão municipal 

competente definir a necessidade de desapropriação ou indicar solução alternativa de acordo 

com o caso específico, após ouvidas as instâncias cabíveis. 

§3º Em caso de parcelamento sobre projeção de via, poderá ser autorizado pelo órgão 

municipal competente desde que respeitada a projeção da via como área não edificável. 

§4º Caberá ao órgão municipal competente a análise de situações especiais, após ouvidas as 

instâncias cabíveis. 

TÍTULO VII - DA PROTEÇÃO DE FUNDOS DE VALE 

Art. 106 Para os efeitos de proteção necessária dos recursos hídricos do Município ficam 

definidas as faixas de drenagem dos cursos d’água ou Fundos de Vale, de forma a garantir o 

perfeito escoamento das águas pluviais das bacias hidrográficas e preservação de áreas 

verdes. 

§1º  As faixas de terreno destinadas à preservação ou reconstituição das matas ciliares em 

torno das nascentes e ao longo dos cursos d’água que se encontram dentro do perímetro 

urbano terão largura mínima de: 

I. 30,00 m (trinta metros) para os cursos d’água com menos de 10,00 m (dez metros) de 

largura; 

II. 50,00 m (cinquenta metros) para os cursos d’água que tenham de 10,00 m (dez metros) a 

50,00 m (cinquenta metros) de largura; 
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III. 100,00 m (cem metros) para os cursos d’água que tenham de 50,00 m (cinquenta metros) 

a 200,00 m (duzentos metros) de largura; 

IV. 50,00 m (cinquenta metros) de raio contornando a cobertura ou nascentes dos rios, 

exceto quando já houver arruamento em torno destas, sendo então o limitante da faixa de 

preservação. 

§2º Nos cursos d’água canalizados abertos dever-se-á prever uma faixa não edificável de, no 

mínimo, 15m (quinze) metros para cada lado das paredes do canal, a exceção de áreas 

consolidadas há mais de 5 (cinco) anos. 

§3º Nos cursos d’água canalizados cobertos dever-se-á prever uma faixa de manutenção não 

edificável de, no mínimo, 5 m (cinco) metros para cada lado das paredes da canalização. 

Art. 107 As faixas de drenagem deverão obedecer aos seguintes requisitos especiais: 

I. apresentar largura mínima de forma de acomodar satisfatoriamente um canal aberto 

(valeta), cuja secção transversal seja capaz de escoar as águas pluviais da bacia hidrográfica a 

montante do ponto considerado. 

II. para a determinação de seção de vazamento, deverá a bacia hidrográfica ser interpretada 

como totalmente urbanizada e ocupada. 

III. os elementos necessários aos cálculos de dimensionamento hidráulico, tais como 

intensidade das chuvas, coeficiente de distribuição das chuvas, tempo de recorrência, etc., 

serão definidos pelo órgão técnico competente, levando sempre em consideração as 

situações críticas. 

Art. 108 As áreas a serem loteadas e que apresentarem cursos d’água ou córrego ou 

mesmo em de qualquer porte ou fundos de vale, deverão receber as diretrizes de arruamento 

vinculadas às normas de proteção que trata o presente título. 

TÍTULO VIII - DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

Art. 109 Os proprietários dos lotes urbanos, independente do uso a que se destinam e 

onde exista a vegetação nativa de médio a grande porte, não poderão promover a derrubada 
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ou transplante da referida vegetação sem que haja consulta prévia e específica ao IMA 

(Instituto de Meio Ambiente) ou da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Parágrafo único. Estas árvores deverão constar da planta de situação dos projetos de 

edificações apresentadas com a finalidade de concessão de alvará de construção pela 

Prefeitura Municipal. 

TÍTULO IX - DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E RECREAÇÃO 

Art. 110 Em todo edifício ou conjunto residencial com quatro ou mais unidades será 

exigida uma área de recreação equipada, a qual deve obedecer aos seguintes requisitos 

mínimos: 

I. quota de 6,00 m² (seis metros quadrados) por unidade de moradia; 

II. localização em área isolada sobre os terrenos, ou no pavimento térreo desde que 

protegidas de ruas, locais de acesso e de estacionamento. 

Art. 111 Em todo o edifício de habitação coletiva, ou comercial, serão obrigatórias as áreas 

de estacionamento interno para veículos. 

§1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se como estacionamento de veículos, as áreas 

reservadas às paradas e aquelas destinadas à circulação interna dos mesmos conforme as 

regras abaixo: 

I. em edifícios de habitação coletiva - uma vaga de estacionamento por unidade residencial 

ou para cada 120,00 m² (cento e vinte metros quadrados) de área das unidades residenciais, 

excluídas as áreas de uso comum; 

II. em edifícios de escritório - uma vaga de estacionamento para cada 75,00 m² (setenta e 

cinco metros quadrados) de área, excluídas as áreas de uso comum; 

III. em oficinas mecânicas e comércio atacadista - uma vaga de estacionamento para cada 

50,00 m² (cinquenta metros quadrados) de construção; 

IV. em supermercados e similares - uma vaga de estacionamento para cada 50,00 m² 

(cinquenta metros quadrados) de construção, mais uma vaga, no mínimo, para 
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estacionamento de caminhões; 

V. em estabelecimentos hospitalares - uma vaga de estacionamento para cada 6 (seis) Leitos; 

VI. em hotéis - uma vaga de estacionamento para cada 3 (três) unidades de alojamento. 

§2º Cada vaga de estacionamento corresponde a uma área de 2,50 m (dois metros e cinquenta 

centímetros) de largura por 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros) de comprimento. 

§3º Toda vaga de estacionamento deverá ter o seu acesso independente das vagas vizinhas, 

exceto nos casos em que o número de vagas ultrapassar o mínimo exigido, quando então, as 

vagas excedentes poderão ter acessos comuns. 

§4º Serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que 

transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, sendo assegurada, no mínimo, 

uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação 

de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

Art. 112 As áreas para estacionamento, quando localizadas no subsolo não serão 

computadas como área edificável. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, fica definida como área de subsolo, aquela abaixo 

da cota média do terreno, sendo essa a média das cotas do meio-fio em relação ao terreno, 

ou até 1,2 (um metro e vinte centímetros) da cota mais baixa do lote. 

TÍTULO X - DAS ÁREAS NÃO COMPUTÁVEIS 

Art. 113 Não serão computadas na área máxima edificável: 

I. terraço de cobertura, desde que de uso comum dos condôminos; 

II. sacadas cuja soma das áreas perfaçam, no máximo 12,00 m² (doze metros quadrados) por 

pavimento; 

III. área da escada de incêndio, até 15,00 m² (quinze metros quadrados) por pavimento; 

IV. poço de elevadores, casas de máquinas, de bombas, de transformadores e geradores, 
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caixas d’água, centrais de ar condicionado, instalações de aquecimento de água, instalações 

de gás, contadores e medidores em geral e instalações de depósito de lixo. 

TÍTULO XI - DOS ALVARÁS, DO LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INDUSTRIAIS 

Art. 114 Nenhum estabelecimento comercial, de prestação de serviços ou industrial 

poderá funcionar sem prévia licença da Prefeitura Municipal, a qual só será concedida se 

observadas as disposições desta Lei quanto ao uso do solo previsto para cada zona e demais 

normas legais e regulamentares pertinentes. 

Art. 115 A tramitação dos processos de licença para localização e funcionamento de 

estabelecimento comercial, de prestação de serviços ou industrial, compreenderá as 

seguintes etapas: 

I. Solicitação, pelo interessado, do Alvará de Localização e Funcionamento, através de 

formulário próprio, que deverá especificar com clareza: 

a) O ramo do comércio ou da indústria ou o tipo de serviço a ser prestado; 

b) O local em que o requerente pretende exercer sua atividade; 

c) A área do estabelecimento para efeito de fiscalização sanitária. 

II. Análise e expedição do Alvará por parte da Prefeitura Municipal. 

Art. 116 O alvará de Localização e Funcionamento será expedido somente se obedecidas 

as seguintes condições: 

I. Dispor de projeto aprovado, Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se), inscrição 

imobiliária, abertura de firma e negativa de débitos municipais; 

II. Apresentar no departamento competente da Prefeitura Municipal: 

a) Vistoria técnica, efetuada por firma ou profissional liberal habilitado, seguida de laudo 

técnico sobre as condições de segurança e estabilidade da construção; 

b) Vistoria técnica das instalações elétricas, efetuada por firma ou profissional liberal 

habilitado; 
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c) Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

d) Vistoria da Vigilância Sanitária; 

e) Placa, quando for o caso, colocada na entrada do estabelecimento, disposta em local 

visível, com indicação da lotação máxima. 

Parágrafo único. A lotação máxima do estabelecimento será determinada pelo departamento 

competente da Prefeitura Municipal conforme o estabelecido e previamente aprovado pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. 

Art. 117 Os usos das edificações que contrariam as disposições desta Lei serão avaliados 

pela equipe técnica da Prefeitura e pelo Comissão Municipal de Urbanismo (CMU) e, conforme 

a viabilidade, será estabelecido um prazo para sua regularização ou adequação. 

§1º Para os usos que forem considerados inviáveis de serem regularizados não será renovado 

o Alvará de Localização e Funcionamento. 

§2º  Cabe à Prefeitura, dentro do prazo de 1 (ano) anos após a publicação desta Lei, os 

procedimentos para regularizar o exposto neste artigo. 

Art. 118 Será proibida toda ampliação ou reforma nas edificações cujos usos contrariem 

as disposições desta Lei, sendo que a concessão de Alvará para construir, reformar ou ampliar 

edificações de uso residencial, comercial, de prestação de serviços ou industrial somente 

poderá ocorrer com observância às normas de uso e ocupação do solo urbano estabelecidas 

nesta Lei. 

Parágrafo único. O não cumprimento das normas de que trata o caput deste artigo implicará 

na incidência das penalidades previstas no Capítulo I, Título XI desta Lei. 

Art. 119 Os Alvarás de Construção expedidos anteriormente a esta Lei serão respeitados 

enquanto vigerem, desde que a construção tenha sido iniciada ou se inicie no prazo de 90 

(noventa) dias após a data de publicação desta Lei.  

Parágrafo único. Uma construção é considerada iniciada se as fundações e os baldrames 

estiverem concluídos. 
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Art. 120 Os Alvarás de Localização e Funcionamento de estabelecimento comercial, de 

prestação de serviços ou industrial serão concedidos sempre a título precário. 

Parágrafo único. Os Alvarás a que se refere o presente artigo poderão ser cassados, desde 

que o uso demonstre reais inconvenientes, que contrariem as disposições desta Lei ou demais 

Leis pertinentes, sem direito a nenhuma espécie de indenização por parte do município. 

Art. 121 A permissão para a localização de qualquer atividade considerada como perigosa, 

nociva ou incômoda dependerá de aprovação do projeto completo, quando for o caso, pelos 

órgãos federais, estaduais ou municipais competentes, além das exigências específicas para 

cada caso, devendo ainda ter o parecer da equipe técnica da Prefeitura e da Comissão 

Municipal de Urbanismo (CMU). 

Parágrafo único. São consideradas perigosas, nocivas ou incômodas as atividades definidas 

pelos Incisos I, II, III, Parágrafo 2º do Artigo 50 da presente lei. 

 

CAPÍTULO I - DAS PENALIDADES 

Art. 122 Todo cidadão que cometer qualquer infração relacionada ao disposto nesta Lei 

estará sujeito à aplicação das penalidades descritas neste Capítulo. 

Art. 123 Ocorrendo qualquer infração, o encarregado da fiscalização fará uma 

comunicação preliminar ao infrator, através de Notificação de Infração, devendo a situação 

ser regularizada no prazo que lhe for determinado. 

Parágrafo único. Ao autuado assiste o direito de recorrer, no prazo determinado na 

notificação, apresentando defesa junto à Prefeitura Municipal, a qual emitirá parecer, num 

prazo máximo de 15 (quinze dias), informando ao autuado o resultado. 

Art. 124 Caso ocorra decurso do prazo ou não seja cumprida a Notificação de Infração, o 

encarregado lavrará o Auto de Infração, com a respectiva aplicação de multa. 

§1º A multa a que se refere este artigo poderá variar entre 5 (cinco) e 55 (cinquenta e cinco) 

UFM – Unidade Fiscal do Município. 
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§2º O pagamento da multa não eximirá o responsável das demais cominações legais, nem 

sana a infração, ficando o infrator sujeito a regularizar a situação de acordo com as disposições 

vigentes. 

§3º A persistência da infração ou a reincidência específica da mesma acarretará, ao 

responsável, multa no valor do dobro da anterior e assim sucessivamente. 

Art. 125 Para graduar a multa, quando da sua aplicação, ter-se-á em vista que: 

I. As multas de maior gravidade estão relacionadas com construções executadas sem 

alvarás, construções executadas em desacordo com a presente lei, localização de atividades 

sem solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento, mudança de atividade sem 

consulta prévia à Prefeitura Municipal; 

II. A reincidência do infrator caracteriza a nova multa como grave. 

Art. 126 Lavrado o Auto de Infração ou após ser indeferido o recurso, e comunicado o 

infrator, este, a partir da data da comunicação, deverá efetuar o recolhimento amigável da 

multa dentro de 5 (cinco) dias úteis, caso contrário será feita a cobrança judicial. 

Art. 127 Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos regulamentares serão 

atualizados nos seus valores monetários, na base dos coeficientes de correção monetária que 

estiverem em vigor na data de liquidação das importâncias devidas. 

TÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 128 Os limites entre as Zonas indicados no Mapa de Zoneamento poderão ser 

ajustados, quando necessário, para conferir maior precisão ou para se obter melhor 

adequação no sítio onde se propuser a alteração, considerando-se as o cadastro municipal de 

lotes, as divisas dos imóveis, o sistema viário ou a ocorrência de elementos naturais e outros 

fatores condicionantes, mediante a emissão de parecer técnico Secretaria Municipal de 

Planejamento e aprovação da Comissão Municipal de Urbanismo. 

Art. 129 Nos casos da regularização de edificações, nas condições estabelecidas pelo Plano 

Diretor, a Comissão Municipal de Urbanismo, enquanto não houver legislação especifica, 
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poderá admitir parâmetros menos restritivos que o disposto nesta Lei, desde que de caráter 

oneroso.  

Parágrafo único. Os critérios para a regularização de edificações, assim como o caráter 

oneroso serão objeto de regulamentação específica. 

Art. 130 Os parâmetros urbanísticos contidos na Lei Municipal 4.305 de 12 de março de 

2008 manterão sua validade para: 

I. projetos já licenciados; 

II. projetos em tramitação, protocolados nos órgãos competentes anteriormente à data de 

vigência desta Lei, observando-se os prazos de validade do alvará de construção. 

Art. 131 Os casos omissos nesta Lei serão analisados pela Comissão Municipal de 

Urbanismo através de decisão motivada e considerando os princípios adotados pelo Plano 

Diretor de Canoinhas e pela presente Lei.   

Art. 132 Ficam revogadas as Leis Municipais nº4.305/2008, nº. 4927/2012 e toda e 

qualquer disposição em contrário 

Art. 133 Esta Lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua 

publicação.  
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ANEXO I – MAPA MACROZONEAMENTO  
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ANEXO II – MAPA ZONEAMENTO 
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ANEXO III – QUADRO DE ATIVIDADES, TIPOLOGIAS E PARÂMETROS URBANÍSTICOS DE USO DO SOLO POR ZONAS 

ZONA CENTRAL - ZC | MACROZONA URBANA CENTRAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

 

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura(3) (nº 

pav.) 
Taxa de 

Permeabili

dade (%) 

Recuo Frontal (4)  

(m)** 

Afastamen

to das 

Divisas 

(m) 

Área 

(m²) 
Testada (m) 

Fundos 

(m) (2)  
Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação de 

Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

400 10 40 75 4 6(5) 7 12(6) 15 

Recuo flexível entre 0-

5m para térreo e 

primeiro pavimento 

(Fachada Ativa) ( 7) . 

 

Quando edificação de 

uso misto com até dois 

pavimentos o recuo 

fica facultado. 

 

Edificações com mais 

de dois pavimentos  

calcular H/8, sendo no 

mínimo 3m. 

 

Em Lotes com 

profundidade até 15 

metros será permitir 

recuo frontal de 3m; 

 

Em lotes de esquina, os 

dois primeiros 

pavimentos com 

fachadas ativas (7) terão 

recuo 

facultativo em todas as 

testadas. 

Sem recuo 

para térreo 

e primeiro 

pavimento, 

ou até 7m 

de altura, 

quando 

não houver 

aberturas. 

 

Edificações 

com mais 

de dois 

pavimentos  

calcular 

H/8, sendo 

no mínimo 

1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 

2 – Culto 

Religioso 

médio e de 

pequeno 

porte. 

 

Comércio e 

Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura de 

médio e 

pequeno 

porte. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC), Operação Urbana Consorciada (OUC) e Outorga Onerosa do Direito de Construir pela Parceria Ambiental, de acordo com legislações municipais 

específicas. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de forma que seu 
pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
(4) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimos.  
(5) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir, o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o máximo da tabela. 
(6) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir, o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o máximo da tabela. 
(7) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5m para acesso ao subsolo)    
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ZONA DE TRANSIÇÃO - ZT | MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 
Altura(3)   (nº pav.) Taxa de 

Permeabili

dade (%) 

Recuo Frontal(4) (m) 

Afastamen

to das 

Divisas 

(m) 

Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(m) (2)    
Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação de 

Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

300 10 30 65 3,5 4,5(6) 7 10(6) 25 

Recuo flexível entre 0-

5m para térreo e 

primeiro pavimento 

(Fachada Ativa) (7).   

 

Quando edificação de 

uso misto com até dois 

pavimentos o recuo 

fica facultado. 

                   Edificações 

com mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, sendo no 

mínimo 3m. 

  

Em lotes de esquina, os 

dois primeiros 

pavimentos com 

fachadas ativas (7) terão 

recuo 

facultativo em todas as 

testadas. 

 

Sem recuo 

para térreo 

e primeiro 

pavimento, 

ou até 7m 

de altura, 

quando 

não houver 

aberturas. 

 

Edificações 

com mais 

de dois 

pavimentos 

calcular 

H/8, sendo 

no mínimo 

1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 

– Culto 

Religioso. 

 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura de 

pequeno e 

médio porte. 

 

Comércio e 

Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 

2 – Ensino 

 

Comunitário. 

2- Saúde ( 5) 

 

Indústrias 

Tipo 1. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC) e Outorga onerosa do direito de construir pela Parceria Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior 
à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável,  sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
(4) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(5)  Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(6) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o máximo da Tabela. 
(7) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a subsolo).  
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ZONA RESIDENCIAL 3 - ZR3 | MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

 

 

Tipologia Permitidos 

Permissívei

s (sob 

consulta) 

Lote Mínimo 

Taxa de 

Ocupaçã

o (%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 
Altura  (nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal(3) 

(m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Áre

a 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundo

s (m) (2) 
Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

 

 

300 10 30 65 2,5 4(5) 4 7(5) 25 

Recuo flexível 

entre 0-5m para 

térreo e primeiro 

pavimento 

(Fachada Ativa) 

( 6 )  

 

Quando 

edificação de 

uso misto com 

até dois 

pavimentos o 

recuo fica 

facultado. 

                     

Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 3m. 

Sem recuo para 

térreo e primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de altura, 

quando não 

houver aberturas.      

 

Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no mínimo 

1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 2 – 

saúde de 

pequeno e 

médio porte.  

( 4) 

 

Comercial e 

Serviços Vicinais. 

 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitári

o 3 – 

ensino. 

 

Comunitári

o. 

3 – Lazer. 

 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. 

(4)  

 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC), e Outorga onerosa do direito de construir pela Parceria Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 

(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 

(3) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 

(4)  Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).  

(5) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o máximo da Tabela. 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a subsolo).   
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ZONA RESIDENCIAL 2 - ZR2 | MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidad

e (%) 

Recuo 

Frontal 

(m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(m) (2) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 
 

Habitação em 

série. (3) 
 

Habitação 

Coletiva. 
 

Habitação Uso 

Institucional. 
 

Habitação 

Transitória. 

  

360 12 30 50 2 4 30 5 

Sem recuo para térreo 

e primeiro pavimento, 

ou até 7m de altura, 

quando não houver 

aberturas.  

1,5 m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário- 1. 

 

Comunitário 2 - 

lazer e cultura. 
 

Comunitário 2 – 

ensino. 
 

Comunitário 2 – 

saúde. (3) 
 

Comunitário 2 – 

culto religioso 

de pequeno e 

médio porte. 
 

Comercial e 

Serviços Vicinais. 
 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 3 – 

ensino. 

 

Comunitário 3 – 

lazer. 

  

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3) 

 

Indústrias Tipo 1 e 

2 de pequeno 

porte. 

Na ZR2 poderão ser implantados os novos empreendimentos de Habitação de Interesse Social, conforme previsto em Lei de Regularização Fundiária Municipal. 

 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).  
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ZONA RESIDENCIAL 1 - ZR1 | MACROZONA DE BAIXA DENSIDADE 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

 

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura(3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(m) (2)             

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação em 

série. (4) 

 

Habitação 

Coletiva. 

  

360 12 30 50 1 2 35 5 

Sem recuo para 

térreo e primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de altura, 

quando não 

houver aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos Não 

Habitacional 

Comunitário-1. 

 

Comunitário 2 – 

ensino. 

 

Comunitário 2 – 

saúde. (4) 

 

Comunitário 2 – 

culto religioso 

Pequeno e 

médio porte. 

 

Comercial e 

Serviços Vicinais. 

Indústrias Tipo 

1. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de forma que seu pavimento térreo 
atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável,  sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
(4) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).  
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ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA - ZOC | MACROZONA URBANA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 
 

 
 

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura(3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(m) (2)             

Habitacional 
Habitação 

Unifamiliar 
  

600 15 40 35 0,7 2 40 5 

Sem recuo para térreo e 

primeiro pavimento, ou 

até 7m de altura, quando 

não houver aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos 

Não 

Habitacional 

Comunitário 1. 

 

Comércio e 

Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser 
alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre 
pilotis de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
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ZONA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ZHIS | MACROZONA URBANA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2)             

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

Uso 

Institucional. 

  

200 10 20 75 2 4 15 3 

Sem recuo para térreo e 

primeiro pavimento, ou 

até 7m de altura, quando 

não houver aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário- 

1. 

 

Comércio e 

Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 2 

– ensino. 

 

Comunitário 2 

– saúde. (4) 

 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura. 

 

Comunitário 2 

– culto 

religioso. 

 

Indústrias Tipo 

1 de pequeno 

porte. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis 
de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
(4) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).  
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 4 – EDU 4** 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 
Altura (nº pav.) Taxa de 

Permeabilida

de (%) 

Recuo Frontal (3) (m) 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 
(2) (m) 

Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

400 10 30 65 2,5 4(5) 4 7(5) 25 

Recuo flexível entre 

0-5m para térreo e 

primeiro pavimento 

(Fachada Ativa)( 6 ). 
 

Quando edificação 

de uso misto com até 

dois pavimentos o 

recuo fica facultado. 

 

Edificações com mais 

de dois pavimentos  

calcular H/8, sendo 

no mínimo 3m. 

 

Em lotes de esquina, 

os dois primeiros 

pavimentos com 

fachadas ativas (6) 

terão recuo 

facultativo em todas 

as testadas. 

Sem recuo 

térreo e 

primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de 

altura, quando 

não houver 

aberturas.      

 

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais de 

médio e 

grande porte. 

 

Comunitário 

2 – saúde. (4) 

 

Comunitário 

2 – lazer e 

cultura. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC), aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC) e Outorga onerosa do direito de construir pela Parceria 

Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas. 

** A descrição das vias referentes aos Eixos de Desenvolvimento Urbano 1, 2, 3 e 4 está no artigo 37 desta Lei. 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados.  
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(4) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(5) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o máximo da 
Tabela. 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a subsolo) 
 

 
 
   

  



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 202 

  

EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 3 - EDU3 ** 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 
Altura (nº pav.) Taxa de 

Permeabilida

de (%) 

Recuo Frontal (3) 

(m) 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 
(2) (m) 

Mínimo Básico Máximo Básica Máxima 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

300 10 30 65 0,5 2,5 4(5) 4 7(5) 25 

Recuo flexível 

entre 0-5m para 

térreo e primeiro 

pavimento 

(Fachada Ativa). 
( 6 )  

 

Quando 

edificação de uso 

misto com até 

dois pavimentos o 

recuo fica 

facultado. 

    

 Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no mínimo 

3m. 

 

Em lotes de 

esquina, os dois 

primeiros 

pavimentos com 

fachadas ativas (6) 

terão recuo 

facultativo em 

todas as testadas. 

0m para térreo 

e primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de 

altura, quando 

não houver 

aberturas.      

 

Edificações 

com mais de 

dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais de 

médio porte. 

 

Comunitário 2 

– saúde. (4) 

 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC), aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC) e o IPTU Progressivo no Tempo e Outorga onerosa do 

direito de construir pela Parceria Ambiental, de acordo com legislações municipais específicas. 

** A descrição das vias referentes aos Eixos de Desenvolvimento Urbano 1, 2, 3 e 4 está no artigo 37 desta Lei. 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados.  
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(4) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(5) Quando aplicado o instrumento de desenvolvimento urbano – Outorga Onerosa do Direito de Construir o Coeficiente de Aproveitamento e Altura Máxima poderão chegar até o máximo da Tabela. 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a subsolo.           
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 2 - EDU2  

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal(4) 

(m) 

Afastamento 

das Divisas (m) Área (m²) 
Testada 

(m) 

Fundos(2)             

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

300 10 30 65 2,5 4 25 

Recuo flexível 

entre 0-5m para 

térreo e primeiro 

pavimento 

(Fachada Ativa) ( 6).                  

 

Quando 

edificação de uso 

misto com até 

dois pavimentos o 

recuo fica 

facultado. 

 

Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no mínimo 

3m. 

 

Em lotes de 

esquina, os dois 

primeiros 

pavimentos com 

fachadas ativas (6) 

terão recuo 

facultativo em 

todas as testadas. 

0m para térreo e 

primeiro 

pavimento, ou 

até 7m de altura, 

quando não 

houver 

aberturas. 

 

Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no 

mínimo 1,5m. 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais. 

Comunitário 2 – 

ensino. 

 

Comunitário 2 – 

saúde. (5) 

 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 

 2 – Culto 

religioso. 

 

** A descrição das vias referentes aos Eixos de Desenvolvimento Urbano 1, 2, 3 e 4 está no artigo 37 desta Lei. 
 (1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados.  
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis 
de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável,  sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
(4) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(5) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a subsolo). 
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1 - EDU1  

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)           

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilida

de (%) 

Recuo (4) Frontal 

(m) 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 

Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2)            

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

300 10 30 50 2 4 20 

Recuo flexível 

entre 0-5m para 

térreo e primeiro 

pavimento 

(Fachada Ativa)( 6 ).                  

 

Quando 

edificação de uso 

misto com até 

dois pavimentos o 

recuo fica 

facultado. 

 

Edificações com 

mais de dois 

pavimentos  

calcular H/8, 

sendo no mínimo 

3m. 

 

Em lotes de 

esquina, os dois 

primeiros 

pavimentos com 

fachadas ativas (6) 

terão recuo 

facultativo em 

todas as testadas.  

0m para 

térreo e 

primeiro 

pavimento, 

ou até 7m 

de altura, 

quando não 

houver 

aberturas. 

1,5 m para 

demais 

pavimentos Não Habitacional 

Comércio e 

Serviços 

vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais. 

Comunitário 2 – 

ensino. 

 

Comunitário 2 – 

saúde. (5) 

 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 2 – 

culto religioso. 

 

** A descrição das vias referentes aos Eixos de Desenvolvimento Urbano 1, 2, 3 e 4 está no artigo 37 desta Lei. 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados.  
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis 
de forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável,  sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
(4) Não serão permitidos pavimentos de uso exclusivo de garagem no recuo predial, sendo necessário 5m mínimo. 
(5) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(6) Fachada Ativa - utilização da extensão da fachada com usos não habitacionais, com acesso direto e abertura para o logradouro (será permitida área máxima de 5 m. para acesso a subsolo) 
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EDE  

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento das 

Divisas (m) Área (m²) 
Testada 

(m) 

Fundos(2) 

(m) 

Habitacional 
Habitação 

Unifamiliar. 

 Habitação 

Transitória 

600 20 30 50 2(4) 4(4) 15 

10m, ou 

indicação do 

DNIT/ DEINFRA 

2m 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Indústrias Tipo 

2 e 3 de médio 

e grande porte. 
(3) 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3) 

 

Comércio e 

Serviços Gerais 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(4) As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis (chaminés, torres de resfriamento, e outras). 
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ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ZDE | MACROZONA URBANA INDUSTRIAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo 
Taxa de 

Ocupação (%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento 

das Divisas 

(m) 

Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos (2) 

(m) 

Habitacional 
Habitação 

Unifamiliar. 
  

800 20 50 50 2(4) 4(4) 15 5 2m 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Indústrias 

Tipo 2 e 3. (3) 

de médio e 

grande 

porte. 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3) 

Comércio e 

Serviços Gerais 

 (1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(4) As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis (chaminés, torres de resfriamento, e outras). 
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ZONA INDUSTRIAL ESPECIAL - ZIE | MACROZONA URBANA INDUSTRIAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento 

das Divisas (m) Área (m²) 
Testada 

(m) 

Fundos(2) 

(m) 

Habitacional 
Habitação 

Unifamiliar. 
  

1000 20 50 50 2(4) 4(4) 15 10 2,5m 

Não 

Habitacional 

Indústria Tipo 1 

e 2. (licenciada 

pela Secretaria 

de Meio 

Ambiente)(3) 

Comércio e 

Serviços 

Específicos.(3) 

 

Comércio e 

Serviços Gerais. 

 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Sujeito a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
(4) As áreas construídas para a logística da planta industrial não são computáveis (chaminés, torres de resfriamento, e outras).  
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EIXO PARQUE - EP | EIXO PARQUE 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2)           

(m) 

Habitacional 

Habitação Unifamiliar. 

 

Habitação Coletiva. 

 

Habitação Transitória. 

  

400 10 40 50 1,5 3 30 5 1,5 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 – 

Culto Religioso de 

médio e pequeno 

porte. 

 

Comércio e Serviços 

Vicinais. 

 

Comércio e Serviços 

de Bairro. 

Comunitário 2 

– lazer e 

cultura de 

médio e 

pequeno 

porte. 

 
(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
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ZONA HISTÓRICA DE MARCÍLIO DIAS - ZHMD | MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura (3)           

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal (m) 
Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2)            

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

360 12 30 50 2 

2 para lotes 

limítrofes a 

edificações 

históricas (4).       

4 para 

demais lotes  

30 5 2m 

Não 

Habitacional 

Comércio e 

Serviços 

vicinais. 

 

Comércio e 

Serviços de 

Bairro. 

 

Comércio e 

Serviços 

Setoriais de 

pequeno e 

médio 

porte. 

Comunitário 

2 – lazer e 

cultura. 

 

Comunitário 

2 – culto 

religioso. 

Comunitário 

2 – Ensino. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC) poderá ser aplicado na Zona Central, Zona de Transição, Zona Residencial 3, Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 e Eixo de 

Desenvolvimento Urbano 4. 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável,  sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
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PARQUE URBANO DO ÁGUA VERDE - PUAV | MACROZONA DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO USO OCUPAÇÃO 

  

Tipologia Permitidos 

Permissíveis 

(sob 

consulta) 

Lote Mínimo 
Coeficiente de 

Aproveitamento 

Taxa de Ocupação (%) 
Altura (1)            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo Frontal 

(m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 
Mínima Básica Máxima 

Não 

Habitacional 

Atividades 

de pesquisa 

Atividades 

de lazer e 

esportes 

Atividades 

culturais e 

de 

educação 

ambiental 

Deverá atender as exigências da legislação ambiental 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Transferência do Direito de Construir (TDC) poderá ser aplicado na Zona Central, Zona de Transição, Zona Residencial 3, Eixo de Desenvolvimento Urbano 3 e Eixo de 

Desenvolvimento Urbano 4. 

 (1) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
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ZONA URBANA DISTRITAL DE PAULA PEREIRA - ZUDPP | MACROZONA URBANA DISTRITAL 

LOCALIZAÇÃO USO (1) OCUPAÇÃO 

 

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos 

(2) (m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

450 12 30 50 2 4 30 5 

0m para térreo e 

primeiro pavimento, ou 

até 7m de altura, 

quando não houver 

aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 2 – 

saúde de 

pequeno e 

médio porte (3). 

 

Comércio e 

Serviços Vicinais. 

 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro  

Comunitário 3 – 

ensino. 

 

Comunitário 3 – 

lazer. 

 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3) 

 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
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ZONA URBANA DISTRITAL DE FELIPE SCHMIDT - ZUDFS | MACROZONA URBANA DISTRITAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

 

 

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº 

pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das Divisas 

(m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2) 

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

450 12 30 50 2 4 30 5 

0m para térreo e primeiro 

pavimento, ou até 7m de 

altura, quando não 

houver aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 2 – 

saúde de 

pequeno e 

médio porte. (3) 

 

Comercial e 

Serviços Vicinais. 

 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro  

Comunitário 3 – 

ensino. 

 

Comunitário 3 – 

lazer. 

 

Comércio e 

Serviços 

Específicos. (3) 

 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
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ZONA URBANA DISTRITAL DE PINHEIROS - ZUDP | MACROZONA URBANA DISTRITAL 

LOCALIZAÇÃO USO(1) OCUPAÇÃO 

 

Tipologia Permitidos 
Permissíveis 

(sob consulta) 

Lote Mínimo Taxa de 

Ocupação 

(%) 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Altura            

(nº pav.) 

Taxa de 

Permeabilidade 

(%) 

Recuo 

Frontal (m) 

Afastamento das 

Divisas (m) 
Área 

(m²) 

Testada 

(m) 

Fundos(2) 

(m) 

Habitacional 

Habitação 

Unifamiliar. 

 

Habitação 

Coletiva. 

 

Habitação Uso 

Institucional. 

 

Habitação 

Transitória. 

  

360 12 30 50 2 4 30 5 

0m para térreo e 

primeiro pavimento, ou 

até 7m de altura, 

quando não houver 

aberturas. 

1,5m para demais 

pavimentos. 

Não 

Habitacional 

Comunitário 2 – 

lazer e cultura. 

 

Comunitário 2 – 

saúde de 

pequeno e 

médio porte. (3) 

 

 

Comercial e 

Serviços Vicinais. 

 

Comercial e 

Serviços de 

Bairro. 

Comunitário 3 – 

ensino. 

 

Comunitário 3 – 

lazer. 

 

Comércio e 

Serviços 

Específicos (3) 

 

(1) Usos permissíveis deverão ser analisados pela Comissão Municipal de Urbanismo e usos tolerados são aqueles usos pré-existentes já implantados, os quais não poderão ser alterados. 
(2) Dimensão dos fundos pode variar, contanto que respeite os parâmetros de área e testada mínimos. 
(3) Todas as construções em áreas situadas abaixo da cota de recorrência de 50 anos de enchentes do Rio Canoinhas e seus afluentes recomenda-se ser implantadas sobre pilotis de 
forma que seu pavimento térreo atinja altura superior à da cota de recorrência. A área sob pilotis não será computável, sendo o pé direito inferior a 2,40m. 
 
 
 

 

 



 

                                                                         

 RELATÓRIO 7 
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PROJETO DE LEI PARCELAMENTO E USO DO SOLO 

Aprova a Lei que estabelece o PARCELAMENTO E 
USO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS e dá 
outras providências.  

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Esta Lei, parte integrante do Plano Diretor, disciplina os projetos e a execução de 

condomínios horizontais e parcelamentos do solo para fins urbanos no município de 

Canoinhas, sendo elaborada nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, alterada pela Lei Federal 

nº 9.785/99, Lei Federal 10.932/2004, Lei Federal nº 12.608/2012, Lei Federal nº 12.424/2011, 

Lei Federal nº13.786/2018, bem como a Lei Municipal que instituiu o Plano Diretor de 

Canoinhas. 

§1º O parcelamento do solo poderá ser feito mediante loteamento, desmembramento ou 

remembramento, e condomínios. 

§2º Os loteamentos e desmembramentos só serão admitidos se deles resultarem lotes 

edificáveis, de acordo com a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. 

 A execução de qualquer parcelamento do solo para fins urbanos dependerá sempre 

de prévia anuência e fiscalização municipal, obedecidas as normas desta Lei, das leis estaduais 

e federais aplicáveis a matéria, em especial a Lei Federal nº 6.766 /79 e suas alterações. 

 Submetem-se ao disposto nesta Lei não só os condomínios, loteamentos, 

desmembramentos ou remembramentos realizados para venda ou melhor aproveitamento 

de imóveis, como também aqueles efetuados em inventários, divisão amigável ou judicial para 

extinção da comunhão de bens ou a qualquer outro título. 

 Em caso de infração a esta Lei, o Município adotará os procedimentos administrativos 

previstos na Seção VI - Das Infrações e Penalidades do Capítulo VII desta Lei. 

 Somente será admitida a modificação nos projetos aprovados nos casos previstos pela 

legislação aplicável. 

 O setor municipal competente aprovará ou recusará o projeto de parcelamento, no 
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prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação do projeto à Prefeitura 

Municipal. 

Parágrafo único. Na hipótese de documentação incompleta, ou quando houver necessidade 

de qualquer diligência além da prevista, o prazo será contado a partir da data em que a 

documentação estiver plenamente completada ou a vistoria atendida. 

 Para os fins desta Lei, somente profissionais legalmente habilitados e devidamente 

cadastrados na Prefeitura Municipal poderão assinar, como responsáveis técnicos, os 

levantamentos topográficos, projetos, memoriais descritivos, especificações, orçamentos, 

planilhas de cálculo, laudos, perícias, avaliações ou quaisquer outros documentos técnicos 

submetidos à apreciação da Municipalidade.  

Seção I – Dos Objetivos 

 Esta Lei tem como objetivos: 

I. Orientar e disciplinar o projeto e a execução de qualquer serviço ou obra de parcelamento 

e ocupação do solo no Município; 

II. Adaptar o máximo possível os parcelamentos à topografia local; 

III. Assegurar a observância de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da 

comunidade no processo de parcelamento do solo para fins urbanos; 

IV. Evitar a comercialização de lotes inadequados às atividades urbanas 

V. Compatibilizar a hierarquia viária proposta com a existente; 

VI. Prevenir assentamento urbano em área imprópria para esse fim; 

VII. Garantir melhor qualidade de vida individual e coletiva; 

VIII.  Assegurar e orientar a ocupação efetiva e o crescimento populacional das áreas 

urbanizadas, e das áreas de expansão urbana, de forma a racionalizar os recursos disponíveis 

para infraestrutura; e 

IX. Evitar ocupação de áreas de risco. 

Seção II – Das Definições 
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 Para efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

II. Acesso Particular - acesso destinado ao atendimento de um lote; 

III. Afastamento - distância entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a 

divisa do lote, não considerada a projeção dos beirais, podendo ser: a) frontal; b) lateral; c) 

fundos; 

IV. Alinhamento predial - linha divisória legal entre o lote e a via ou logradouro público; 

V. Área de Domínio Público - É a área ocupada pelas vias de circulação, áreas institucionais 

e espaços livres, as quais, em nenhum caso, poderão ter acesso restrito; 

VI. Área Total dos Lotes - É a resultante da diferença entre a área do parcelamento e a área 

de domínio público; 

VII. Área Total do Parcelamento - Área abrangida pelo loteamento, desmembramento ou 

remembramento; 

VIII.  Área Institucional - áreas destinadas à implantação dos equipamentos públicos de 

educação, cultura, saúde, lazer e similares; 

IX. Arruamento - Traçado, demarcação e abertura de ruas destinadas à circulação ou 

utilização pública; 

X. Balão de Retorno - Alargamento nos logradouros sem saída (becos) para manobras de 

veículos; 

XI. Benfeitoria - Obra de infraestrutura ou melhoramento feito num determinado local; 

XII. Caixa da via - distância entre os limites dos alinhamentos prediais e de cada um dos lados 

da rua; 

XIII.  Condomínio:  se constitui de uma das formas de ocupação do solo, que juridicamente não 

é considerada como parcelamento do solo, mas que, na prática, resulta de forma bastante 

semelhante e por isso disciplinada por esta lei.  

XIV.  Condomínio Edilício: são considerados Condomínios Verticais e/ou Horizontais forma 

de ocupação do solo, conforme estabelecem os Arts.1.331 a 1.338 do Código Civil e da Lei 
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Federal 4.591/64, que se constituem de empreendimentos que contenham unidades 

imobiliárias que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos 

condôminos.          

XV. Condomínio Edilício Vertical: forma de ocupação do solo pelo fracionamento do imóvel, 

sob a forma de unidades autônomas isoladas entre si e destinadas a fins habitacionais, 

comerciais e mistos, configurado através da construção de prédios de apartamentos ou lojas, 

agrupados verticalmente em dois ou mais pavimentos em uma ou mais torres. 

XVI.  Condomínio Edilício Horizontal: forma de ocupação do solo pelo fracionamento do 

imóvel, sob a forma de unidades autônomas isoladas entre si e destinadas a fins habitacionais, 

configurado através de construção de habitações unifamiliares térreas, assobradadas, 

geminadas ou não; ou destinados a fins comerciais ou uso misto. 

XVII. Condomínio de Lotes: forma de ocupação do solo pela divisão de imóvel em duas ou 

mais unidades autônomas destinadas à edificação habitacional, às quais correspondem a 

áreas de uso exclusivo e frações ideais de áreas de uso comum dos condôminos, sendo 

admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos 

internamente ao perímetro do condomínio, obrigatoriamente fechado, cercado por muros ou 

cercas e com controle de acesso; 

XVIII. Condomínio Empresarial: forma de ocupação do solo de área territorialmente 

delimitada e destinada à instalação de atividades de comércio e serviços ou industriais, sob a 

forma de edificações de galpões, barracões, depósitos ou edifícios similares, edificadas ou não 

pelo empreendedor. 

XIX. Canteiro - Área destinada a ajardinamento junto ou não aos passeios públicos; 

XX. Consulta prévia de viabilidade - documento fornecido pela municipalidade informando os 

usos e parâmetros de construção vigentes em determinado imóvel; 

XXI. Cota emergencial - cota determinada em metros em relação ao nível dos rios, que é 

facilmente alagável; 

XXII. CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 

XXIII. CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 
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XXIV. DEINFRA - Departamento Estadual de Infraestrutura; 

XXV. DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 

XXVI. Desdobro: subdivisão de área já loteada que não implica em abertura de via pública; 

XXVII. Desmembramento ou Subdivisão: subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na 

abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 

ampliação dos já existentes; 

Figura 1– Desmembramento ou Subdivisão 

 

Fonte: URBTEC™ 

XXVIII. Diretrizes de Loteamento: conjunto de regras básicas de cumprimento obrigatório no 

processo de parcelamento do solo; 

XXIX. Divisa: linha divisória contínua que separa um terreno de outro; 

XXX. Equipamentos Comunitários - são os equipamentos de uso público de educação, 

saúde, cultura, esporte, lazer, treinamento profissional, associativismo e similares, quando 

pertencentes ao poder público; 

XXXI. Equipamentos Urbanos - são as edificações utilizadas para o abastecimento de água 

potável, serviços de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, coleta 

de lixo, gás canalizado, estações de abastecimento e de tratamento de efluentes; 

XXXII. Fachada - elevação das paredes externas de uma edificação; 
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XXXIII. Faixa de Domínio - é a área do terreno destinada ao poder público para a implantação 

e proteção de uma rodovia ou de ferrovias e seus acessórios; 

Figura 2– Faixa de Domínio 

 

Fonte: URBTEC™ 

XXXIV. Faixa non aedificandi-área do terreno onde não é permitida a construção; 

XXXV. FATMA - Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente; 

XXXVI. Faixa Sanitária - área destinada a condutores de dejetos; 

XXXVII. Fração Ideal: índice da participação abstrata e indivisa de cada condômino nas coisas 

comuns do condomínio, expresso sob a forma decimal, ordinária ou percentual; 
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Figura 3– Fração Ideal 

 

Fonte: URBTEC™ 

 

XXXVIII. Fundo do Lote: divisa oposta à testada, sendo, nos lotes de esquina, a divisa oposta à 

testada menor ou, em caso de testadas iguais, a divisa oposta à testada da via de maior 

hierarquia; 

XXXIX. Fundo de Vale: o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam as 

águas das chuvas; 

XL. Filtro Anaeróbio - unidade de tratamento biológico do efluente da fossa séptica, de fluxo 

ascendente em condições anaeróbias, cujo meio filtrante mantém-se afogado; 

XLI. Gleba: área de terra, com localização e delimitação definidas, não resultante de processo 

regular de parcelamento do solo para fins urbanos; 

XLII.  Habitação de Interesse Social: moradia produzida através de programa 

governamental, destinada a famílias com renda não superior a 3,5 (três salários mínimos e 

meio) salários-mínimos, conforme as diretrizes da política nacional de habitação; 
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XLIII. Logradouro Público - toda parcela de território de propriedade pública e de uso 

comum da população; 

XLIV. Lote - porção de terreno com, no mínimo, uma frente para logradouro público, em 

condições de receber edificação; 

XLV. Lote Mínimo - porção mínima permitida de terreno líquido como resultado de 

processo de parcelamento, representado em metros quadrados; 

XLVI. Loteamento - subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura, 

modificação ou prolongamento de vias e logradouros; 

XLVII. Loteamento Clandestino - loteamento feito sem prévia aprovação ou em desacordo 

com o projeto; 

XLVIII. Passeio - é a parte da calçada ou pista de rolamento, neste último caso, separada por 

pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva 

de pedestres e excepcionalmente de ciclistas; 

XLIX. Parcelamentos Populares - são considerados populares os parcelamentos 

comercializados por valores inferiores aos praticados no mercado e em condições de 

pagamentos facilitados, conforme avaliação da municipalidade; 

L. Perímetro Urbano - linha que separa a zona urbana da área ou zona rural; 

LI. Faixa ou pista de Rolamento - área da via pública destinada ao tráfego e ao 

estacionamento de veículos; 

LII. Profundidade de um lote de esquina - é a testada de maior distância linear; 

LIII. Referência de Nível (R.N.) - ponto de controle vertical estabelecido num objeto (marco) 

de caráter permanente, natural ou artificial, cuja altitude foi determinada acima ou abaixo de 

um DATUM (nível do mar), e em geral, construído com o nome da R.N., a altitude e o nome 

do órgão responsável; 

LIV. Sumidouro - poço destinado a receber o efluente da fossa séptica e a facilitar sua 

infiltração; 

LV. Testada - é a linha divisória que separa o logradouro público do lote; 
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LVI. Título de Declaração de Propriedade - Título que prova a posse legítima da propriedade 

expedida pelo cartório de Registro de Imóveis; 

LVII. Via de Circulação - é toda aquela que faculta a interligação das funções de pista de 

rolamento e passeio; 

LVIII. Via de Circulação de Pedestre - Via de circulação onde é proibido o trânsito de veículos; 

LIX. Vistoria - diligência efetuada por profissionais habilitados para verificar determinadas 

condições das obras. 

CAPÍTULO II – DAS NORMAS GERAIS 

Art. 10 O parcelamento do solo se subordinará às diretrizes do Plano Diretor quanto ao 

arruamento e à destinação das áreas, de forma a permitir o desenvolvimento urbano 

integrado. 

Art. 11 Em nenhum caso os arruamentos ou loteamentos poderão prejudicar o escoamento 

natural das águas, devendo as obras necessárias serem executadas nas vias públicas ou em 

faixas para este fim reservado. 

Parágrafo único. Os cursos de água não poderão ser alterados ou tubulados sem prévia 

anuência da municipalidade e do órgão ambiental estadual. 

Art. 12 Não será permitido o parcelamento do solo: 

I. Em terrenos baixos ou alagadiços, antes de tomadas as providências para assegurar o 

escoamento das águas; 

II. Em terrenos sujeitos a inundações e abaixo da cota 761; 

III. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 

sejam previamente saneados; 

IV. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas 

exigências específicas das autoridades competentes; 

V. Em terrenos onde as condições geológicas e topográficas não aconselhem a edificação, 

podendo a municipalidade exigir laudo técnico e sondagem sempre que julgar necessário; 
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VI. Em terrenos situados em fundos de vale, essenciais para escoamento das águas e 

abastecimento público, a critério do órgão estadual competente e da municipalidade; 

VII. Em áreas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção; 

VIII. Em áreas de proteção especial, definidas na legislação, e naquelas onde o parcelamento 

do solo possa causar danos relevantes à flora, fauna e outros recursos naturais; 

IX. Em áreas de preservação permanente, assim definidas pelas leis federais, estaduais e 

municipais; 

X. Em áreas oriundas de doação recebida do Município. 

Art. 13 A construção de mais de uma edificação autônoma, dentro de um mesmo lote, não 

constitui desmembramento e este só será admitido como tal, se daí resultarem lotes 

edificáveis, conforme critérios definidos nesta Lei e na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação 

do Solo em vigor. 

Art. 14 Não caberá à municipalidade qualquer responsabilidade pela diferença de medidas 

nos lotes ou quadras que o interessado venha a encontrar, em relação às medidas constantes 

dos projetos aprovados. 

Art. 15 Embora satisfazendo as exigências da presente Lei, qualquer projeto de parcelamento 

pode ser recusado, total ou parcialmente, pela municipalidade, tendo em vista: 

I. As diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor; 

II. As diretrizes do desenvolvimento regional, estabelecidas em planos oficiais em vigor; 

III. A defesa dos recursos naturais ou paisagísticos e do patrimônio natural do município; 

IV. A sua desaprovação em Estudo de Impacto de Vizinhança. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS 

Art. 16 Poderá a municipalidade, complementarmente, exigir em cada loteamento a reserva 

de faixa não edificável destinada a equipamentos urbanos.  

Art. 17 Todo projeto de loteamento deverá incorporar no seu traçado viário os trechos 

indicados na Lei do Sistema Viário, parte integrante do Plano Diretor, para que se assegure a 
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continuidade do sistema viário geral da cidade. 

§1º As vias do novo parcelamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, 

existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local. 

§2º A hierarquia das vias deverá respeitar o disposto na Lei do Sistema Viário, parte integrante 

do Plano Diretor. 

Art. 18 Não serão aprovados loteamentos ou desmembramentos que possuam lotes sem 

acesso direto à via pública.  

Art. 19 A Municipalidade deverá analisar, ainda, a destinação e a utilização pretendidas para 

áreas a serem parceladas, como condição para aprovação do projeto, tendo em vista um 

desenvolvimento local adequado. 

Art. 20 Ao longo das águas correntes e dormentes é obrigatória a reserva da faixa de 

preservação permanente, conforme determina o Código Florestal - Lei Federal n.º 4.771/65 e 

alterações. 

Art. 21 Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável 

será de, no mínimo, 10 (dez) metros de cada lado conforme estabelecido no  inc. III do art. 4º 

da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, acrescido pela Lei Federal nº13.913 de 

25 de novembro de 2013. 

Art. 22 Para fins de parcelamento do solo, nos terrenos de esquina, a testada mínima 

estabelecida deverá ser acrescida de 5m (cinco metros). 

 CAPÍTULO IV – DAS NORMAS TÉCNICAS 

Seção I – Das Vias de Circulação 

Art. 23 A abertura de qualquer via ou logradouro público deverá obedecer às normas desta 

Lei, da Lei do Sistema Viário e estará sujeito à aprovação prévia da municipalidade. 

Art. 24 As vias de circulação só poderão terminar nas divisas da gleba a lotear, quando seu 

prolongamento estiver previsto na Lei do Sistema Viário, ou quando, a juízo da Secretaria  

Municipal de Planejamento, interessar ao desenvolvimento urbano do município. 
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Parágrafo único. Quando não houver previsão de continuidade da estrutura viária pela Lei de 

Sistema Viário, esta deverá terminar em praça de retorno atendendo as especificações da Lei 

de Sistema Viário. 

Art. 25 Os projetos de loteamento que possuírem faixas de preservação de fundo de vale 

deverão prever uma linha de lotes localizada entre a faixa de domínio da via e o início da área 

de preservação, desde que o loteamento não seja confrontante as áreas lindeiras ao Parque 

Urbano previsto na Lei de Uso do Solo.  

Parágrafo único. A municipalidade poderá dispensar esta exigência verificada a 

impossibilidade técnica de atendimento da mesma. 

Art. 26 Nos movimentos de terra ocasionados pela implantação das vias deverão ser 

previstas obras e tratamentos de superfície para conter a erosão. 

Art. 27 Nas áreas onde houver necessidade de retirada da cobertura vegetal existente 

deverão ser projetadas obras de contenção de erosão. 

Art. 28 A identificação das vias e logradouros públicos, antes de sua denominação oficial, só 

poderá ser feita por meio de letras. 

Art. 29 Quando da ocupação de terrenos lindeiros às vias do sistema viário básico com 

previsão de alargamento, deverá ser observado o nível do pavimento futuro da via para 

definição dos acessos da edificação, uma vez que estes não poderão ter rampas ou escadas 

dentro da área de alargamento da via. 

Art. 30 A colocação de postes e caixas de passagem nas vias com previsão de alargamento 

deverão ocorrer fora da área de alargamento dessas, sempre que viável, ficando assim 

localizados dentro do passeio oficial. 

Seção II – Das Quadras e Lotes 

Art. 31 Art. 31 Qualquer modalidade de parcelamento em área urbana não poderá produzir 

lotes superiores a 20.000 m² (vinte mil metros quadrados) e a maior dimensão da quadra não 

poderá exceder 200m (duzentos metros), salvo se dispor de autorização da Secretaria 

Municipal de Planejamento, através do Conselho Municipal do Plano Diretor (COMPLAN). 
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§ 1º A critério do Poder Municipal e ouvido o Conselho Municipal do Plano Diretor, criado pela 

Lei nº 4.187/2007, poderão ser admitidas nas zonas ambientais e de caráter industrial 

dimensões de quadras maiores do que aquelas definidas no caput deste artigo, sendo 

condicionadas à hierarquia viária municipal.  

§ 2º A extensão das quadras internas dos condomínios horizontais poderá variar de acordo 

com o projeto, desde que aprovado pelo setor municipal competente e respeitando o limite 

do caput. 

§ 3º Os parcelamentos com previsão de habitações de interesse social, localizados ou não nas 

Áreas de Interesse Social conforme definidas pela Lei do Plano Diretor, será permitida a 

flexibilização dos parâmetros urbanísticos de ocupação do solo, desde que previstas em 

projeto urbanístico específico e/ou pelo Programa Municipal de Regularização Fundiária. 

Art. 32 As dimensões e áreas mínimas dos lotes, bem como os parâmetros de uso e de 

ocupação dos lotes oriundos de parcelamento, serão aqueles condizentes às Zonas nos quais 

se localiza a gleba ou terreno, segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo e Código de Obras e 

Edificações. 

Art. 33 Excepcionalmente, poderão ser admitidos loteamentos com lotes com área inferior a 

disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, desde que respeitados os parâmetros para lote 

mínimo de 200m2 (duzentos metros quadrados) de área mínima e testada com no mínimo 

10m (dez metros) e desde que o parcelador doe para o Fundo Municipal de Habitação (FMH) 

o equivalente a 10% (dez por cento) da área total líquida dos lotes previstos no 

empreendimento, de acordo com o estabelecido na Lei do Plano Diretor Municipal e nas 

situações estabelecidas na Lei Federal Nº 13.465/2017, atendendo ao lote mínimo para a Zona 

em que estiver localizado e realize eventuais contrapartidas urbanísticas que venham a ser 

determinadas pela Municipalidade.  

Parágrafo único. A doação ao FMH poderá ser feita em moeda corrente, sendo o valor 

correspondente fixado de acordo com os parâmetros da Planta Genérica de Valores 

Imobiliários do Município de Canoinhas adotados para cálculo do Imposto de Transmissão de 

Bens Imóveis - ITBI. 
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Seção III – Das Áreas Livres e Institucionais 

Art. 34 Todos os loteamentos deverão prever, obrigatoriamente, áreas institucionais a serem 

transferidas para a Prefeitura Municipal no ato de inscrição do loteamento, 

independentemente de indenização e em conformidade com o disposto nesta Lei 

Complementar. 

§ 1º As áreas institucionais serão destinadas à implantação de: 

I. sistema de circulação viária, sendo a área de, no mínimo, 15% (quinze por cento) da área 

total da gleba destinada;  

II. equipamentos comunitários, condizentes a equipamentos de educação, cultura, saúde, 

esporte, lazer, assistência social e similares, sendo a área de, no mínimo, 10% (dez por cento) 

da área total da gleba; 

III. áreas verdes e de interesse ambiental, sendo a área de, no mínimo, 10% (dez por cento) 

da área total da gleba.  

§ 2º A Secretaria Municipal de Planejamento escolherá a localização das áreas institucionais, 

de acordo com seus interesses futuros de instalação de área de interesse público, visando a 

economicidade das obras e a racionalização dos acessos, e deverá ser deliberada pelo 

Conselho Municipal do Plano Diretor, instituído Lei Municipal nº 4.187/2007.  

§ 3º Poderão ser reduzidas, a critério do setor municipal competente, as exigências contidas 

no § 1º do caput, nos seguintes casos:  

I. Em loteamentos industriais cujos lotes possuam área superior a 5.000m² (cinco mil metros 

quadrados) de área;   

II. Em qualquer loteamento com área líquida de lotes inferior a 40% (quarenta por cento) da 

área total do loteamento.  

§ 4º A área de uso comum destinada a equipamentos comunitários será determinada pelo 

órgão municipal competente de modo a integrá-la harmonicamente à estrutura urbana.  

§ 5º A partir da data do registro do loteamento, passam a integrar o patrimônio e domínio do 

Município, os logradouros públicos e as áreas referidas no caput, constantes no projeto 
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urbanístico e memorial descritivo do loteamento, aprovados pela Municipalidade.  

§ 6º Nos loteamentos em que houver a obrigatoriedade do loteador doar áreas para o Fundo 

Municipal de Habitação (FMH), estas deverão estar discriminadas no projeto urbanístico e 

memorial descritivo do loteamento aprovados pela Municipalidade e serão transferidas ao 

FMH a partir da data do registro do loteamento, para serem utilizadas em programas 

habitacionais de interesse social.  

§ 7º Os imóveis constituídos por áreas de equipamentos comunitários e urbanos, por espaços 

livres de uso público, por áreas de interesse público e por áreas de fundo de vale não poderão 

ter a sua destinação alterada pelo parcelador ou pela Municipalidade a partir da aprovação 

do projeto de parcelamento, salvo na ocorrência das hipóteses previstas na legislação federal.  

Art. 35  As áreas institucionais doadas ao Município deverão respeitar as seguintes 

condições: 

I. Não poderão estar localizadas em faixas não edificáveis;  

II.  poderão ser contíguas, mas não podem sobrepor-se;  

III. Terão frente para as vias públicas, preferencialmente estruturais ou coletoras; 

IV. Os terrenos destinados para equipamentos urbanos e comunitários deverão ser em 

terreno único,  

V. Em terrenos contíguos ou frontais uns aos outros, com declividade inferior a 15% (quinze 

por cento), para fins de instalação das centralidades de serviços públicos; 

VI. Os terrenos destinados às áreas verdes poderão ser lindeiras às apps.  

Art. 36  Nos parcelamentos sob forma de loteamento as áreas destinadas ao sistema 

viário devem ser doadas em quantidade que permita: 

I. O acesso a pelo menos uma testada do lote gerado através do parcelamento; 

II. O atendimento às diretrizes expedidas pelo Município para o sistema viário principal;  

III. O atendimento ao disposto pela Lei de Mobilidade e Sistema Viário Municipal. 

Art. 37  Passam a integrar o domínio público as vias, praças, as áreas livres verdes e as áreas 

destinadas a equipamentos urbanos, serviços públicos ou de interesse público, desde o 
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momento do registro do loteamento no Serviço de Registro Imobiliário, tornando-se 

imodificáveis, pelo empreendedor, o traçado viário e as descrições urbanísticas estabelecidas 

para a edificação nos lotes.  

Seção IV – Das Faixas de Proteção 

Art. 38  Ao longo das faixas de dutos, rodovias, linhas de transmissão de energia elétrica, 

será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável indicada por legislação própria ou pelo 

órgão gestor respectivo. 

Art. 39  Ao longo de cursos d’água, a reserva de faixas não edificáveis estará sujeita às 

disposições do Plano Municipal de Drenagem Urbana ou conforme o estabelecido pelo órgão 

federal e/ou estadual competente. 

§ 1º Até que o Plano citado no caput deste artigo estabeleça as novas faixas não edificáveis, 

ficam asseguradas as seguidas larguras mínimas: 

I. 30m (trinta metros) das margens dos rios Rio Água Verde e Rio Canoinhas; 

II. para os demais corpos d´água aplicar-se-á o disposto em legislação federal. 

§ 2º Para os corpos d´águas de bacias em APPs aplicar-se-á o disposto no respectivo plano de 

manejo. 

Art. 40  Para efeito desta Lei, consideram-se ainda como faixas não edificáveis as seguintes: 

I. Faixa paralela às rodovias estaduais e federais conforme legislação específica; 

II. Faixa de domínio da via férrea, em toda a área que corta o município; 

III. Faixas sanitárias das canalizações em galerias ou em canal aberto; 

IV. Faixas sanitárias destinadas à manutenção das canalizações de água, esgoto e drenagem. 

Art. 41  As faixas não edificáveis são de titularidade do proprietário do terreno, podendo 

este utilizá-las apenas para ocupação de caráter reversível e provisório, mediante autorização 

da Secretaria Municipal de Planejamento.  

Seção V – Das Normas para Parcelamentos Objeto de Regularização Fundiária 

Art. 42 As regularizações fundiárias devem seguir os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 
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nº13.465/2017 e no mínimo ter: 

I. Vias de circulação definidas com revestimento, pelo menos, em saibro;  

II. Sistema adequado de drenagem;   

III. Rede para o abastecimento de água potável, energia elétrica e iluminação pública;  

IV. Sistema adequado e alternativo de esgotamento sanitário. 

CAPÍTULO VI – DOS CONDOMÍNIOS 

Art. 43 A Os condomínios constituem divisões de gleba ou fracionamento de imóvel sob a 

forma de unidades autônomas isoladas entre si e frações ideais de uso comum dos 

condôminos, destinadas a fins habitacionais ou industriais, que não se constituem forma de 

parcelamento urbano mas como a ele se assemelha por isso disciplinado por esta Lei. 

Art. 44 Os CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS HORIZONTAIS correspondem aos conjuntos de unidades 

habitacionais autônomas dispostas em série, paralelas ou transversais ao alinhamento predial, 

geminadas ou não, com acesso comum dentro de um único imóvel, que determinam o 

surgimento de matrículas individualizadas, vinculadas a matrícula original do imóvel, 

categorizados em: 

I. CONDOMÍNIO EDILÍCIO HORIZONTAL TRANSVERSAL COM ACESSO DIRETO À VIA PÚBLICA: 

a. TIPO 1: é o fracionamento do imóvel sob a forma de unidades autônomas isoladas entre si, 

configurado através da construção de habitações unifamiliares em série, geminadas ou não, 

com no máximo 10 (dez) unidades autônomas e acesso direto à via pública; 

b. TIPO 2: é o fracionamento do imóvel sob a forma de unidades autônomas isoladas entre si, 

configurado através da construção de habitações unifamiliares em série, paralelas ou 

transversais ao alinhamento predial, geminadas ou não, sendo parte delas ou todas com 

acesso às respectivas áreas exclusivas através de via interna. O número máximo de unidades 

transversais ao alinhamento predial são 12 (doze) unidades; 

II. CONDOMÍNIO EDILICIO HORIZONTAL COM VIA INTERNA: 

c. TIPO 3: é o fracionamento do imóvel sob a forma de unidades autônomas isoladas entre si, 

configurado através da construção de habitações unifamiliares, com unidades autônomas, 
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sendo todas com acesso às respectivas áreas exclusivas através de via interna realizada pelo 

empreendedor, concomitante à implantação das obras de infraestrutura; 

Parágrafo único. Será exigido Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para os Condomínios 

Edilícios Horizontais com mais de 30 (trinta) unidades habitacionais. 

Figura 4– Tipos de condomínios horizontais 
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Fonte: URBTEC™ 

Art. 45 Os CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS VERTICAIS correspondem aos conjuntos de unidades 

habitacionais autônomas dispostas verticalmente e com acesso comum dentro de um único 

imóvel, que determinam o surgimento de matrículas individualizadas, vinculadas a matrícula 

original do imóvel. 

Parágrafo único. Será exigido Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para os Condomínios 

Edilícios verticais com mais de 50 (cinquenta) unidades habitacionais. 

Figura 5– condomínio vertical 

 

Fonte: URBTEC™ 

Art. 46 Os CONDOMÍNIOS DE LOTES são constituídos por empreendimentos que contenham 
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partes designadas de lotes ou unidades imobiliárias que são propriedade exclusiva e partes 

que são propriedade comum dos condôminos, categorizados em: 

I. PEQUENO PORTE: é o fracionamento do imóvel sob a forma de lotes autônomos isolados 

entre si e destinados a fins habitacionais, concomitante à implantação das obras de 

infraestrutura, com área total máxima de 10.000m² (dez mil metros quadrados); 

II. MÉDIO PORTE: é o fracionamento do imóvel sob a forma de lotes autônomos isolados 

entre si e destinados a fins habitacionais, concomitante à implantação das obras de 

infraestrutura, cuja área seja superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados) até 50.000m² 

(cinquenta mil metros quadrados); 

III. GRANDE PORTE: é o fracionamento do imóvel sob a forma de lotes autônomos isolados 

entre si e destinados a fins habitacionais, concomitante à implantação das obras de 

infraestrutura, cuja área seja superior a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados). 

Art. 47 Nos condomínios, o lote poderá abrigar mais de uma construção, desde que o 

somatório das áreas construídas das edificações não exceda a taxa de ocupação máxima (TO 

Máxima) indicada para a zona em que se localizar a gleba ou terreno a ser edificado, nos 

termos do disposto na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. 

Art. 48  A unidade autônoma consiste na soma da área exclusiva da unidade habitacional com 

a sua parcela de área comum, constituindo a fração ideal de solo. 

Parágrafo único. A área comum total deverá ser proporcional a cada unidade autonôma. 

Art. 49 Os condomínios edilícios deverão ser registrados como tal no cartório de Registro de 

Imóveis, com registro independente para cada unidade autônoma, indicando fração ideal, 

fração de uso comum, fração privativa e área construída de cada condômino. 

Art. 50 Os condomínios de lotes deverão ser registrados como tal no cartório de Registro de 

Imóveis, com registro independente para cada unidade autônoma, indicando fração ideal, 

fração de uso comum, fração privativa de cada condômino.  

Art. 51 As edificações do condomínio deverão observar os parâmetros urbanísticos e de uso 

e ocupação do solo estabelecidos na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei de 
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Hierarquia e Sistema Viário e no Código de Obras e Edificações. 

Art. 52 Entre 2 (dois) ou mais condomínios, a Prefeitura Municipal poderá exigir a abertura 

de via de circulação, tendo em vista as necessidades do sistema viário básico. 

Art. 53 Somente serão aprovados projetos para a implantação de condomínios por unidades 

autônomas desde que os mesmos contemplem os projetos das respectivas construções 

individualizadas, onde a ocupação total proposta atenda aos parâmetros estabelecidos na 

legislação municipal. 

§ 1º As construções a serem executadas no condomínio estarão sujeitas a todos os 

procedimentos legais de aprovação definidos na legislação municipal, como o Código de Obras 

e Edificações. 

§ 2º As construções referidas no § 1º terão o prazo máximo de 02 (dois) anos para serem 

executadas, contados a partir da data de aprovação do projeto. 

§ 3º O prazo a que se refere o § 2º poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, 

mediante requerimento do proprietário, acompanhado da devida justificativa. 

§ 4º O inteiro teor deste artigo será obrigatoriamente transcrito no instrumento contratual de 

compromisso de compra e venda a ser firmado entre vendedor e comprador. 

Art. 54 Nos condomínios os limites externos voltados para a via pública (alinhamento predial) 

poderão ser circundados por grades, muros ou outras formas de vedação, devendo ser 

executado muro fechado até a altura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) 

nos limites restantes da área. 

Parágrafo único. O elemento de cercamento do condomínio deverá respeitar o disposto em 

relação a muros e vedações externas contidos no Código de Obras e Edificações, devendo 

ainda prever elementos vazados, no mínimo, a cada 50m (cinquenta metros) de todo o seu 

perímetro, desde que voltado para áreas públicas. 

Art. 55 As obras de urbanização interna mínimas obrigatórias a serem executadas nos 

condomínios horizontais e verticais por unidades autônomas, com acesso controlado, 

dependendo de sua classificação, são as seguintes: 
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I. calçadas, meio fio e revestimento das vias de tráfego internas; 

II. galerias de águas pluviais; 

III. rede de abastecimento de água potável; 

IV. redes de energia elétrica e iluminação interna; 

V.  soluções para o esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final do esgoto) 

de acordo com as exigências do órgão estadual ambiental; 

VI. arborização e tratamento paisagístico das áreas comuns; 

VII. equipamentação das áreas de recreação e verdes projetadas; 

VIII. instalação para a disposição de lixo, no interior do lote, junto à via pública. 

IX. Os espaços de uso comum, as áreas de estacionamento e as vias internas de circulação de 

veículos e pedestres serão considerados bens de uso exclusivo do condomínio residencial, 

sendo a sua manutenção e sua preservação de responsabilidade do conjunto de moradores. 

Seção I - Do Condomínio Edilício Horizontal - Tipo 1 

Art. 56 O Condomínio Edilício Horizontal Tipo 1 é o fracionamento do imóvel sob a forma de 

unidades autônomas isoladas entre si, configurado através da construção de habitações 

unifamiliares em série, geminadas ou não, ou de Lotes com no máximo 10 (dez) unidades 

autônomas e acesso direto à via pública. 

Parágrafo único. Residências geminadas são unidades de moradia contíguas que possuem 

uma parede em comum, sendo que: 

I. As residências geminadas deverão ocupar um único lote, de propriedade individual ou em 

condomínio, com registro independente para cada unidade autônoma; 

II. Somente serão permitidas residências geminadas em lotes com testada para via pública 

devidamente regularizada e com infraestrutura básica. 

Art. 57 O Condomínio Edilício Horizontal Tipo 1 deverá obedecer às seguintes condições: 

I. Aos parâmetros de uso e ocupação do solo condizentes às zonas das quais fazem parte, 

conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
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II. A testada de cada unidade autônoma deverá ter, no mínimo, 5m (cinco metros); 

III. A fração privativa de cada unidade autônoma deverá ter área mínima condizente a 30% 

(trinta por cento) da área do lote mínimo indicado para a zona incidente onde se pretende 

implantar o condomínio, atendendo à fração mínima de 100m² (cem metros quadrados) 

acrescida da área comum; 

IV. Cada unidade autônoma deverá respeitar os parâmetros urbanísticos referentes ao uso e 

ocupação do solo definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo e Hierarquia Viária, conforme a 

zona em que se situa; 

V. Cada unidade autônoma deverá ter a previsão de, no mínimo, 1 (uma) vaga de garagem, 

sendo essa fora do recuo obrigatório. 

Seção II - Do Condomínio Edilício Horizontal - Tipo 2 

Art. 58 O Condomínio Edilício Horizontal Tipo 2 é o fracionamento do imóvel sob a forma de 

unidades autônomas isoladas entre si, configurado através da construção de habitações 

unifamiliares em série, paralelas ou transversais ao alinhamento predial, geminadas ou não, 

sendo parte delas ou todas com acesso às respectivas áreas exclusivas através de via interna.  

Art. 59 O Condomínio Edilício Horizontal Tipo 2 deverá obedecer às seguintes condições: 

I. No máximo 12 (doze) unidades transversais ao alinhamento predial com acesso direto à 

via interna; 

II. Aos parâmetros de uso e ocupação do solo condizentes às zonas das quais fazem parte, 

conforme a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo; 

III. A testada de cada unidade autônoma deverá ter, no mínimo, 5m (cinco metros); 

IV. A fração privativa de cada unidade autônoma deverá ter área mínima condizente a 50% 

(cinquenta por cento) da área do lote mínimo indicado para a zona incidente onde se pretende 

implantar o condomínio, atendendo à fração mínima de 100m² (cem metros quadrados) 

acrescida da área comum; 

V. Cada unidade autônoma deverá respeitar os parâmetros urbanísticos referentes ao uso e 

ocupação do solo definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo e Hierarquia Viária, conforme a 
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zona em que se situa; 

VI. Cada unidade autônoma deverá ter a previsão de, no mínimo, 1 (uma) vaga de garagem, 

sendo essa fora do recuo obrigatório; 

VII. Deverão prover área de recreação coletiva em áreas de uso comum, sendo 15m²/unid. 

(quinze metros quadrados por unidade), independentemente da quantidade de unidades do 

condomínio; 

VIII.  Quando as unidades forem dispostas em transversalmente à via, será obrigatória a 

presença de entrada e saída de veículos, independentes entre si; 

IX. Deverão ser atendidas as seguintes dimensões mínimas para as vias internas: 

a. unidades em um só lado da via: 5,00m de pista de rolamento e 1,50m de passeio, com 

largura total da via interna de 6,50m; 

b. unidades residenciais em ambos os lados da via: passeios em ambos os lados, com a largura 

mínima de 1,50m em cada lado e pista de rolamento de 5,00m (largura total da via interna de 

8,00m).  

c. em vias internas sem saída: será necessário bolsão de retorno com diâmetro mínimo de 2 

(duas) vezes a largura da via, para os casos em que houver mais de 7 unidades no mesmo 

alinhamento; 

X. Toda infraestrutura da via interna será de responsabilidade do empreendedor, condição 

para aprovação e emissão do Termo de Conclusão de Obras.  

Art. 60 Para os Condomínios Edilícios Horizontais Tipo 2 realizados nas vias coletoras que 

compõe a Zona Residencial 2, conforme disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, ambas as 

unidades frontais à rua de acesso ao empreendimento poderão conter usos comerciais e de 

serviços, para conformação de fachadas ativas. 

§ 1º Caso atendido ao caput deste artigo poderá ser sobreposta uma unidade residencial a 

cada unidade comercial e de serviços. 

§ 2º As unidades frontais de comércio e serviços deste empreendimento serão dispensadas 

de vagas de estacionamento. 
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Seção III - Do Condomínio Edilício Horizontal - Tipo 3 

Art. 61 O Condomínio Edilício Horizontal Tipo 3 é o fracionamento do imóvel sob a forma de 

unidades autônomas isoladas entre si, configurado através da construção de habitações 

unifamiliares, com unidades autônomas, sendo todas com acesso às respectivas áreas 

exclusivas através de via interna realizada pelo empreendedor, concomitante à implantação 

das obras de infraestrutura. 

Art. 62 O Condomínio Edilício Horizontal Tipo 3 deverá obedecer às seguintes condições: 

I. aos parâmetros de uso e ocupação do solo condizentes às zonas das quais fazem parte, 

conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

II. A testada de cada unidade autônoma deverá ter, no mínimo, 10m (dez metros); 

III. A fração privativa de cada unidade autônoma deverá ter área mínima condizente a 50% 

(cinquenta por cento) da área do lote mínimo, atendendo à fração mínima de 150m² 

(cento e cinquenta metros quadrados) acrescida da área comum; 

IV. Cada unidade autônoma deverá respeitar os parâmetros urbanísticos referentes ao uso e 

ocupação do solo definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo e Lei de Hierarquia e Sistema 

Viário, conforme a zona em que se situa; 

V. Cada unidade autônoma deverá ter a previsão de, no mínimo, 1 (uma) vaga de garagem, 

sendo essa fora do recuo obrigatório; 

VI. Deverão prover áreas comuns de recreação coletiva e área verde, totalizando 20m²/unid. 

(vinte metros quadrados por unidade), independentemente da quantidade de unidades 

do condomínio; 

VII. Deverão ser atendidas as seguintes dimensões mínimas para as vias interna: 

a. 7,00m de pista de rolamento e 2,50m de passeio em cada um dos lados da via, com largura 

total da via interna de 12,00m; 

b. em vias internas sem saída: será necessário bolsão de retorno com diâmetro mínimo de 2 

(duas) vezes a largura da via, para os casos em que houver mais de 7 unidades no mesmo 

alinhamento; 
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VIII. Toda infraestrutura da via interna será de responsabilidade do empreendedor, condição 

para aprovação e emissão do Termo de Conclusão de Obras; 

IX.  Nos pontos de controle de acesso ao empreendimento deverá existir, entre o passeio e o 

portão de acesso ao empreendimento, área de acumulação de veículos de, no mínimo, 6m 

(seis) metros de extensão. 

Art. 63 Para os Condomínios Edilícios Horizontais Tipo 3 realizados nas vias coletoras que 

compõe a Zona Residencial 2, conforme disposto na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo, as unidades frontais à rua de acesso ao empreendimento poderão conter usos 

comerciais e de serviços, para conformação de fachadas ativas.  

§ 1º Caso atendido ao caput deste artigo poderá ser sobreposta uma unidade residencial a 

cada unidade comercial e de serviços. 

§ 2º As unidades frontais de comércio e serviços deste empreendimento serão dispensadas 

de vagas de estacionamento. 

Seção IV - Dos Condomínios Edilícios Verticais 

Art. 64 Os empreendimentos de Condomínios Verticais deverão atender aos parâmetros de 

uso e ocupação do solo condizentes às zonas das quais fazem parte. 

Art. 65 Os empreendimentos de Condomínios Verticais deverão prever a área mínima de 

recreação lazer nas frações ideais, previsão de área mínima de 10% (dez por cento) de áreas 

de recreação na área total do lote aonde será implantado o empreendimento sendo que no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) desta área deverá ser descoberta que poderá ser 

sobreposta a áreas verdes, desde que não edificável, com o mínimo de impermeabilização. 

 Seção V – Dos Condomínios de Lotes 

Art. 66 É admitida a constituição de Condomínios de Lotes, nos termos da Lei Federal 

13.465/2017, assim considerados os empreendimentos que contenham lotes que são 

propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos.  

Art. 67 Os condomínios devem observar os parâmetros da Zona em que se localizam, em 

conformidade com a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, obedecidas as mesmas 
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condições definidas nesta Lei quanto aos limites externos e divisas, quanto ao sistema viário, 

quanto as áreas institucionais, quanto aos espaços destinados a lazer e recreação, em relação 

as futuras unidades autônomas a serem edificadas. 

Art. 68 Nos lotes integrantes do condomínio, poderão ser instituídas limitações 

administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população 

em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e 

restrições à construção de muros. 

Art. 69 Será exigido Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para os Condomínios de Lotes de 

Grande Porte, nos de Pequeno e médio Porte fica a critério da Municipalidade. 

SEÇÃO VII – DOS CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS 

Art. 70 É admitida a constituição de condomínios empresariais nas Zonas de 

Desenvolvimento econômico (ZDE), Zona Industrial Especial (ZIE) e Eixo de Desenvolvimento 

Econômico (EDE) do Município, obedecidas as seguintes condições: 

I. As vias internas do condomínio deverão ter largura mínima de 20,00m (vinte metros), 

sendo pista de rolamento com largura mínima de 12,00m (doze metros) e passeios em ambas 

as laterais com largura de 4,00m (quatro metros) cada; 

II. Quando o condomínio for composto por uma única via, esta deverá ter a largura mínima 

de 22,00m (vinte e dois metros), sendo pista de rolamento com largura mínima de 14,00m 

(quatorze metros) e passeios em ambas as laterais com largura de 4,00m (quatro metros) 

cada; 

III. No caso referido no inciso II deste artigo a via de acesso deverá conter bolsão de retorno 

na extremidade oposta ao acesso com diâmetro mínimo de 30,00m (trinta metros) na pista 

de rolamento; 

IV. As frações de terra correspondentes a cada unidade industrial terão área mínima de 

1.000,00m² (mil metros quadrados), quando em meio de quadra, e de 1.250,00m² (mil 

duzentos e cinquenta metros quadrados), quando em esquina; 

V. Será prevista na via de acesso e em outras adjacentes ao condomínio faixas de lotes 
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externos ao mesmo conforme as dimensões estabelecidas na Lei do Sistema Viário; 

VI. Serão doadas ao Município áreas correspondentes a 10% (dez por cento) da área bruta do 

condomínio. 

CAPÍTULO VI – DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 71 A execução de qualquer loteamento, condomínio, desmembramento, desdobro ou 

remembramento em Canoinhas dependerá da prévia licença do Município, devendo ser 

ouvidas, quando for o caso, as autoridades mencionadas no Capítulo V da Lei Federal Nº 

6.766/1979.  

Parágrafo único. As disposições da presente Lei aplicam-se também aos parcelamentos 

efetuados em virtude de divisão amigável ou judicial, para a extinção de comunhão ou 

qualquer outro fim. 

Art. 72 O Poder Executivo, através de setor municipal competente, somente procederá à 

aprovação de projetos de parcelamento do solo e condomínio para fins urbanos caso sejam 

cumpridas, pelos interessados, as seguintes etapas:  

I. Consulta prévia e requerimento para expedição de diretrizes básicas e parâmetros ao 

setor municipal competente; 

II. Aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, caso lhe seja solicitado; 

III. Apresentação do Projeto Básico (Planialtimétrico e Projeto Urbanístico) gerando um 

atestado de aprovação, acompanhado do respectivo Título de Propriedade e Certidões 

Negativas de Tributos Municipais; 

IV. Apresentar os Projetos Completos, Licença Prévia e Licença de Instalação do Orgão 

Ambiental Estadual ou Municipal, Termo de Caucionamento de Lotes, o qual irá gerar 

aprovação, Alvará de Implantação e Decreto. 

V. Após concluída a implantação deverá ser apresentado a Licença de Operação do Orgão 

Ambiental, Vistoria de infraestrutura do fiscal que atestada conclusão através de certidão, 

gera o Alvará de Operação, editado o decreto com a liberação dos lotes caucionados. 

VI. Aprovado o projeto de parcelamento, o interessado deve submetê-lo ao Registro Geral de 
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Imóveis, acompanhado dos documentos indicados no art. 18 da Lei Federal Nº 6.766/1979. 

Art. 73 Em caso de infração a esta Lei, o Município adotará os procedimentos administrativos 

previstos na Seção VII - Das Infrações e Penalidades desta Lei. 

Art. 74 Somente será admitida a modificação nos projetos aprovados nos casos previstos pela 

legislação aplicável. 

Art. 75 O setor municipal competente aprovará ou recusará o projeto de parcelamento, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação do projeto à Prefeitura 

Municipal. 

Parágrafo único. Na hipótese de documentação incompleta, ou quando houver necessidade 

de qualquer diligência além da prevista, o prazo será contado a partir da data em que a 

documentação estiver plenamente completada ou a vistoria atendida. 

Art. 76 Para os fins desta Lei, somente profissionais legalmente habilitados e devidamente 

cadastrados na Prefeitura Municipal poderão assinar, como responsáveis técnicos, os 

levantamentos topográficos, projetos, memoriais descritivos, especificações, orçamentos, 

planilhas de cálculo, laudos, perícias, avaliações ou quaisquer outros documentos técnicos 

submetidos à apreciação da Municipalidade.  

§ 1º Serão considerados profissionais legalmente habilitados aqueles inscritos e com situação 

regular junto ao respectivo órgão de classe.  

§ 2º A responsabilidade civil pelos serviços de levantamentos topográficos, projetos, 

especificações, memoriais e cálculos caberá aos seus autores e responsáveis técnicos e, pela 

execução das obras, aos profissionais ou empresas que as construírem.  

§ 3º A Prefeitura Municipal não assumirá quaisquer responsabilidades por projetos a ela 

apresentados, aprovados ou não pelas concessionárias competentes. 

Seção I - Da Consulta Prévia 

Art. 77 Antes da elaboração do projeto de loteamento ou condomínio, o interessado 

solicitará à Prefeitura Municipal, através de consulta prévia ao setor municipal competente, 

os requisitos urbanísticos e as diretrizes de uso, ocupação do solo e de sistema viário, 
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apresentando para este fim, os seguintes elementos: 

I. Planta de situação da área a ser loteada ou de implantação de condomínio, em meio físico 

e digital georreferenciado, na escala de 1:500, com indicação do norte magnético, da área 

total e dimensões dos terrenos e seus principais pontos de referência, indicando a localização 

das vias de circulação do entorno, áreas verdes, áreas de preservação permanente, 

equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências num raio 

de 1.000m (mil metros) com as respectivas distâncias à área a ser loteada o implantado o 

condomínio, incluindo planta planialtimétrica; 

II. Descrição do tipo de uso a que o loteamento ou condomínio se destina; 

III. Título de propriedade do imóvel ou matrícula do registro de imóveis, com certidão de 

ônus reais atualizada; 

Art. 78 Após o recebimento da Consulta Prévia, a Prefeitura Municipal, de acordo com as 

diretrizes de planejamento e a legislação do Plano Diretor, a emissão de certidão de 

viabilidade após consulta aos órgãos responsáveis pelos serviços e equipamentos urbanos, 

indicará:  

I. Diretrizes viárias existentes e projetadas, de acordo com a hierarquia viária municipal; 

II. Zona(s) e parâmetros incidentes, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo e 

Hierarquia Viária; 

III. Indicação da localização dos terrenos destinados a equipamentos urbanos e comunitários 

e das áreas livres de uso público, conforme as prioridades para cada zona;   

§ 1º O prazo máximo para estudos e fornecimento das diretrizes será de 30 (trinta) dias uteis, 

neles não sendo computado o tempo dispendido na prestação de esclarecimentos pela parte 

interessada. 

§ 2º As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual deverá 

ser solicitada nova consulta prévia. 

§ 3º A aceitação da consulta prévia não implica em aprovação da proposta do loteamento. 

Art. 79 Após o recebimento da resposta à Consulta Previa Certidão de Viabilidade, o 
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interessado apresentará o comprovante de pagamento da Taxa de Diretrizes Básicas de 

Parcelamento e a planta planialtimétrica da área a ser parcelada, loteada ou de implantação 

do condomínio, em 02 (duas) vias em meio físico e digital, em escala mínima de 1:2.000 (dois 

para mil), assinada pelo responsável técnico e proprietário ou seu representante. 

§ 1º A planta do imóvel, acima referida, contará com a determinação exata de:  

divisas da propriedade perfeitamente definidas; 

I. Todas as dimensões do imóvel, azimutes e rumos, com seus confrontantes, ângulos 

internos e pontos de amarração; 

II. Grade topográfica georreferenciada;  

III. Norte magnético e verdadeiro; 

IV. Área total e dimensões do terreno, quadras e lotes, sublotes, e seus principais pontos de 

referência assinalando as áreas limítrofes;  

V. Localização dos corpos d’água, áreas sujeitas a inundações, bosques, monumentos 

naturais ou artificiais, vegetação com classificação de porte e construções existentes, tipologia 

do solo e principais acidentes topográficos, identificando também as faixas mínimas de 

proteção devidamente cotadas;  

VI. Localização das áreas de preservação permanente (APP) e faixas não edificantes; 

VII. Indicação das vias oficiais adjacentes com seus respectivos gabaritos;  

VIII. VIII. Indicação das linhas de transmissão de energia e rodovias com suas faixas de domínio;  

IX. Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, com árvores significativas e 

aglomerações de vegetação, relevo por meio de curvas de nível equidistantes de 1m (um 

metro), identificação dos solos e hidrografia. 

§ 2º Quando houver discrepância entre as dimensões do imóvel constantes da matrícula 

imobiliária e aquelas encontradas no terreno, o parcelador ou empreendedor providenciará, 

a suas expensas, a retificação administrativa do imóvel. 

Art. 80 Por ocasião do fornecimento de diretrizes para elaboração de projeto, poderá ser 

solicitada do loteador ou empreendedor a elaboração de: 
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I. Análises de risco hidrológico e de solo; 

II. Laudo geotécnico, nos casos de terrenos de elevada complexidade geotécnica, o qual 

deverá compreender a delimitação das zonas ou unidades do terreno que apresentem 

comportamento geotécnico homogêneo;  

III. Verificação de registros de ocorrências de cheia; 

IV. Projeto de soluções adequadas de esgotamento sanitário e de drenagem do terreno, 

conforme instruções municipais; 

V. Estabelecimento, para cada unidade, de diretrizes geotécnicas para o desenvolvimento 

dos projetos. 

§ 1º As diretrizes geotécnicas incluirão recomendações referentes a escavações, estabilidade 

de taludes de corte e aterro, comportamento de aterros com relação a deformações 

(recalques), estabilidade dos terrenos à erosão, bem como orientações para escolha de 

fundações. 

§ 2º São considerados terrenos de elevada complexidade geotécnica aqueles que apresentam 

uma ou mais das seguintes características: 

I. Mais do que 30% (trinta por cento) da área total do terreno envolvendo declividade 

natural superior a 25% (vinte e cinco por cento); 

II. Mais do que 30% (trinta por cento) da área total do terreno apresentando solos moles de 

elevada compressibilidade; 

III. Mais do que 30% (trinta por cento) da área total do terreno apresentando evidências de 

intervenções anteriores potencialmente problemáticas como cortes, aterros, depósitos de 

resíduos ou atividades de extração mineral; 

IV. Presença de áreas com risco de escorregamentos, erosão de grande porte ou inundação; 

V. Áreas junto a córregos e locais potencialmente inundáveis em decorrência da alteração 

das condições de escoamento do córrego ou do aumento de vazão da bacia de drenagem; 

VI. Áreas de acumulação de água e lençol freático raso ou aflorante. 

Seção II - Da Análise Do Projeto 
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Art. 81 Todas as peças gráficas e documentos do projeto definitivo deverão ser assinadas pelo 

requerente e pelo responsável técnico, devendo o último mencionar o número de seu registro 

no conselho profissional competente e estar cadastrado na Prefeitura Municipal. 

Parágrafo único. As plantas do projeto definitivo devem obedecer à normatização da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e devem ser entregues em meio digital 

vetorial, em escala compatível com a área do imóvel, georreferenciados no Sistema Geodésico 

Brasileiro SIRGAS 2000, coordenadas UTM, em formato .PDF e formato vetorial, ou em outra 

forma em meio digital, a ser definida por Decreto Municipal.  

Subseção I – Projeto Básico 

Art. 82 Cumpridas as etapas da Seção I deste Capítulo, após o recebimento da Certidão de 

Viabilidade, o interessado apresentará o projeto básico de acordo com as diretrizes definidas 

e modelos de pranchas existentes da Prefeitura de Canoinhas composto de: 

I. Requerimento preenchido e assinado; 

II. Matrícula atualizada do terreno, retirada no cartório de imóveis com prazo de 30 dias de 

validade; 

III. Certidão Negativa de Débitos (CND) – retirada no setor tributos na prefeitura; 

IV. Taxa paga, expedida pelo setor de Planejamento; 

V. Autorização expressa de credor hipotecário, passada em cartório, quando for o caso; 

VI. Termo de caucionamento assinado pelo proprietário; 

VII. Consulta Prévia; 

VIII. Planta do imóvel em arquivo digital georeferenciado em CAD (extensão DWG) e 1 (um) 

via plotada na escala 1:500 indicando: 

a. delimitação exata, confrontantes, curva de nível de metro e metro, norte magnético e 

verdadeiro, e sistema de vias com o devido estaqueamento a cada 20 metros;  

b. quadras e lotes com respectivas dimensões e numeração; 

c. cursos d’água e nascentes e respectivas faixas de preservação permanente; 

d. larguras das vias, das caixas de rolamento e dos passeios. 
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IX. Planta do imóvel em 1 (uma) via plotada na escala 1:500 (um para quinhentos) ou em 

outra, a critério da Prefeitura, indicando: 

a. delimitação exata, confrontantes, curva de nível de metro e metro, norte magnético e 

verdadeiro, e sistema de vias com o devido estaqueamento a cada 20 metros; 

b. quadras e lotes com respectivas dimensões e numeração; 

c. cursos d’água e nascentes e respectivas faixas de preservação permanente; 

d. sentido de escoamento das águas pluviais; 

e.  delimitação e indicação das áreas públicas institucionais e espaços livres; 

f. as faixas não edificáveis nos lotes, necessárias para obras de saneamento ou outras de 

interesse público; 

g. as faixas de domínio sob as linhas de alta tensão, bem como as faixas de domínio das 

rodovias e das ferrovias, determinadas pelas empresas responsáveis; 

h. raios de curvatura e desenvolvimento das vias e seus cruzamentos; 

i. larguras das vias, das caixas de rolamento e dos passeios; 

j. ruas adjacentes que se articulam com o plano de loteamento; 

k. as áreas verdes e construções existentes; 

l.  quadro estatístico de áreas, constante no carimbo da planta. 

X. Projeto Urbanístico do imóvel em 3 (três) vias plotadas na escala 1:500 (um para 

quinhentos) ou em outra, a critério da Prefeitura, indicando: 

a. delimitação exata, confrontantes, sistema de vias com o devido estaqueamento a cada 20 

metros; 

b. quadras e lotes com respectivas dimensões e numeração; 

c. cursos d’água e nascentes e respectivas faixas de preservação permanente; 

d. Perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças, corte 

esquemático lote/calçada/via;  

e. delimitação e indicação das áreas públicas institucionais e espaços livres; 

f. as faixas não edificáveis nos lotes, necessárias para obras de saneamento ou outras de 
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interesse público; 

g. as faixas de domínio sob as linhas de alta tensão, bem como as faixas de domínio das 

rodovias e das ferrovias, determinadas pelas empresas responsáveis; 

h. raios de curvatura e desenvolvimento das vias e seus cruzamentos; 

i. larguras das vias, das caixas de rolamento e dos passeios; 

j. ruas adjacentes que se articulam com o plano de loteamento; 

k. as áreas verdes e construções existentes; 

l. quadro estatístico de áreas, área da matrícula, área útil, áreas de ruas, áreas verdes, áreas 

institucionais, percentual de cada área. 

XI. Memorial descritivo, em 2 (duas) vias impressas, contendo obrigatoriamente: 

a. denominação do loteamento; 

b. descrição sucinta do loteamento com suas características; 

c. condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas 

construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas; 

d. indicação das áreas que passarão ao domínio do município no ato do registro do 

loteamento; 

e. limites e confrontações, área total do loteamento e área total dos lotes e do domínio 

público; 

f. discriminação das áreas de sistema viário destinadas a equipamentos comunitários; 

g. indicação do total das áreas de utilidade pública, com suas respectivas percentagens; 

h. especificação das quadras e lotes; 

i. discriminação dos lotes a serem caucionados, à escolha da Prefeitura, de acordo com o 

valor de cada serviço ou obra pública de infra-estrutura relacionados no Artigo 37;  

j. descrição do sistema viário, constando identificação das vias (nome ou número), largura 

da pista de rolamento, largura do passeio, declividade máxima e tipo de revestimento. 

XII. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Relatório de Responsabilidade Técnica  

(RRT), relativa ao projeto de loteamento, levantamentos e todos os projetos complementares. 
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Subseção II – Do Projeto de Desmembramento e Remembramento 

Art. 83 O pedido de desmembramento, desdobro ou remembramento será feito mediante 

requerimento do interessado a Prefeitura Municipal, acompanhado da licença do órgão 

ambiental competente, quando for o caso, da matrícula do Registro de Imóveis, certidão 

negativa de tributos municipais, da planta georreferenciada do imóvel a ser desmembrado ou 

remembrado, na escala 1:1.000 (um para mil), contendo as seguintes indicações: 

I. Situação do imóvel, com vias existentes e loteamento próximo; 

II. Tipo de uso predominante do local; 

III. Áreas e testadas mínimas, determinadas pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo, válidas para a(s) zona(s) afeta(s) ao imóvel; 

IV. Divisão ou agrupamento de lotes pretendido, com respectivas áreas; 

V. Dimensões lineares e angulares; 

VI. Perfis do terreno com relevo, em curvas de nível, de metro a metro; 

VII. Indicação das edificações existentes; 

VIII. Indicação das áreas verdes; 

IX. Alvarás das edificações estabelecidas nas áreas a serem desmembradas. 

X. Atestado de Estudo da viabilidade de implantação do empreendimento pelos órgãos 

competentes dos serviços de água, esgoto, energia elétrica e rede de captação de águas 

pluviais. 

§ 1º Todas as peças gráficas e demais documentos terão assinatura do responsável e deverão 

estar dentro das especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

§ 2º As demais especificações técnicas para a apresentação para fins de análise de planta 

georreferencia constante no caput deste artigo, serão regulamentadas via Decreto expedido 

pelo Poder Executivo Municipal.  

Art. 84 Verificadas as condições apresentadas no artigo anterior, fica a aprovação do projeto 

condicionada à comprovação de que: 

I. Os lotes desmembrados ou remembrados tenham as dimensões mínimas de uso e 
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ocupação conforme a respectiva zona, conforme Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo; 

II. A parte restante do lote, ainda que edificado, compreende uma porção que possa 

constituir um lote independente, observadas as dimensões mínimas previstas em Lei. 

Parágrafo único. O prazo máximo para aprovação do projeto definitivo, após cumpridas todas 

as exigências pelo interessado, será de 30 (trinta) dias uteis, estando sujeito a ampliação, no 

caso de apreciação por outros órgãos competentes. 

Art. 85 Após a aprovação do projeto e sua averbação no Registro de Imóveis, a Prefeitura 

Municipal poderá conceder licença para construção ou edificação nos mesmos. 

Seção III - Da Aprovação do Projeto 

Art. 86 A Municipalidade, após análise pelos seus órgãos competentes, baixará Decreto de 

Aprovação e expedirá o Alvará de Licença para a execução dos serviços e obras de 

infraestrutura exigidos para o mesmo, registrando a caução referente aos serviços e obras de 

infraestrutura na circunscrição imobiliária competente.   

Art. 87 Após a publicação do Decreto de Aprovação e a expedição do Alvará de Licença e 

assinatura dos Termos de Compromissos correspondentes correspondente, o parcelador ou 

empreendedor terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para registrar o parcelamento na 

devida circunscrição imobiliária, sob pena de caducidade dos atos administrativos de sua 

aprovação.  

Parágrafo único. Depois do recebimento do Alvará de Licença, o empreendedor deverá 

solicitar a abertura do cadastro dos lotes ou do empreendimento junto à Municipalidade.  

Art. 88 Deverão constar do contrato padrão entregue à Municipalidade e arquivado no 

Cartório de Registro de Imóveis competente, a denominação do empreendimento, a definição 

do tipo de parcelamento, o zoneamento de uso e ocupação do solo, os coeficientes de 

aproveitamento, taxas de ocupação, recuos, alturas máximas de edificação, servidões, áreas 

não edificáveis, o cronograma básico dos serviços e obras e a existência de garantias reais.  

Art. 89 Cumpridas todas as exigências das Seções deste Capítulo, o setor municipal 

competente emitirá a licença de execução da obra de acordo com o projeto de parcelamento. 
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Parágrafo único. É obrigatória a manutenção do projeto aprovado e da licença para a 

execução da obra no local do parcelamento, em área de fácil acesso. 

Art. 90 Compete ao interessado a demarcação dos lotes e dos logradouros públicos, a qual 

será vistoriada no início das obras para a verificação da correta definição dos marcos de 

alinhamento e nivelamento. 

§ 1º Caso a vistoria identifique irregularidade não será admitido o prosseguimento da 

execução da obra. 

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, será observado o procedimento administrativo 

para apuração de infração previsto na Seção VII - Das Infrações e Penalidades desta Lei. 

Seção IV - Da Infraestrutura Mínima 

Art. 91 Nos parcelamentos sob forma de loteamento o parcelador é responsável pela 

execução e implantação da infraestrutura mínima obrigatória, sob pena de não aprovação do 

loteamento, composta por: 

I. Demarcação dos vértices das quadras com marcos de concreto que deverão ser mantidos 

pelo parcelador em perfeitas condições até o levantamento da caução de que trata esta Lei;  

II. Demarcação dos vértices dos lotes com marcos de madeira que deverão ser mantidos 

pelo parcelador pelo prazo de 1 (um) ano após o registro do loteamento;  

III. Rede de drenagem de águas pluviais, aprovada pelo órgão municipal competente, 

contendo poços de visita com fundo drenante;  

IV. Rede de abastecimento de água potável, de acordo com as normas do órgão competente;  

V. Sistema de coleta e tratamento de esgoto, ou sistema de tratamento individual aprovado 

pelo órgão competente;  

VI. Rede compacta ou subterrânea de distribuição de energia elétrica executada de acordo 

com as normas do órgão competente;  

VII. Rede rebaixada de iluminação pública, de acordo com os padrões da Municipalidade;  

VIII. Pavimentação asfáltica ou Lajota de Concreto ou Bloco Intertravado, das pistas de 

rolamento das vias de circulação e de acesso ao loteamento, incluindo a construção de guias 
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e sarjetas, de acordo com as normas do órgão municipal competente e o estabelecido na 

legislação vigente do Município;  

IX.  Ciclovia ou ciclofaixa nas ruas e avenidas indicadas pelo órgão municipal competente, 

executadas segundo padrão adotado pelo Município;  

X.  sinalização horizontal dos logradouros públicos do loteamento;  

XI. guia rebaixada nas esquinas das quadras, de acordo com as normas de acessibilidade e 

com a legislação municipal pertinente em vigor. 

§ 1º Para a consolidação das diretrizes viárias indicadas pelo setor municipal competente, de 

acordo com o disposto no art. 21 desta Lei, será exigida doação de área ao Município, 

necessária ao alargamento da via existente ou para abertura de via projetada que delimite ou 

corte o terreno a ser parcelado. 

§ 2º A execução dos elementos de infraestrutura referidos no caput deste artigo deverá 

obedecer aos projetos previamente aprovados pelo setor municipal competente e/ou pelas 

concessionárias dos respectivos serviços públicos. 

§ 3º A instalação dos postes da rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública 

deverá obedecer ao alinhamento dos marcos que delimitam as divisas laterais dos lotes. 

Art. 92 Nos parcelamentos sob forma de desmembramento, quando não existir o 

aproveitamento da infraestrutura vigente, deverá ser implantada a infraestrutura mínima 

obrigatória conforme determinação da municipalidade antes da aprovação. 

§ 1º Inexistindo, no todo ou em parte, a infraestrutura listada nos incisos do caput em 

quaisquer dos logradouros lindeiros ao lote, o proprietário providenciará, a suas expensas, a 

execução da infraestrutura faltante, como precondição para a aprovação do projeto de 

desmembramento pela Municipalidade.  

§ 2º A execução dos elementos de infraestrutura referidos no § 1º deste artigo deverá 

obedecer aos projetos previamente aprovados pelos órgãos municipais competentes e pelas 

concessionárias dos respectivos serviços. 

Art. 93 As obras e serviços de infraestrutura exigidos para os parcelamentos deverão ser 
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executados segundo o cronograma básico previamente aprovado pela Municipalidade, 

atendendo aos requisitos estabelecidos nesta Lei. 

Art. 94 As obras de infraestrutura mínima tratadas nesta Subseção deverão ser previamente 

aprovadas e ter sua execução fiscalizada pela Prefeitura Municipal. 

Seção V - Da Execução das Obras e Garantias 

Art. 95 O prazo máximo para a execução do parcelamento, definido no cronograma de 

execução da obra não poderá exceder 3 (três) anos, observando as seguintes condições: 

I. prazo de 12 (doze) meses para início da execução da obra e/ou serviços, contado a partir 

da data da aprovação do projeto de parcelamento; 

II. prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de aprovação do parcelamento pela 

Municipalidade, para execução e conclusão das obras e serviços exigidos. 

§ 1º Qualquer alteração na sequência de execução dos serviços e obras mencionados neste 

artigo deverá ser submetida à aprovação do Poder Público, mediante requerimento do 

parcelador, acompanhado de memorial justificativo da alteração pretendida.  

§ 2º Será admitida a prorrogação do prazo para conclusão da obra por mais 1 (um) ano, 

conforme solicitação justificada do interessado, com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

§ 3º Caso não sejam observados os prazos previstos no caput deste artigo, a contar da data 

de aprovação do parcelamento, o Município decretará a caducidade do ato de aprovação do 

projeto de parcelamento, executará judicialmente a garantia dada e realizará as obras 

faltantes conforme estabelece o §4º a seguir. 

§ 4º Em caso de execução incompleta do parcelamento, o Município poderá executar as obras 

restantes, cobrando do interessado por meios administrativos ou judiciários os custos das 

obras acrescidos de 20% (vinte por cento) do valor total estimado a título de administração. 

§ 5º Concluídas as obras e serviços de infraestrutura do parcelamento, o interessado solicitará 

ao órgão municipal competente e às concessionárias de serviços públicos, a vistoria e o 

respectivo Termo de Conclusão de Obras, do qual dependerá a liberação da caução 
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correspondente. 

Art. 96 Como garantia ao cumprimento da execução das obras e dos serviços exigidos para 

os loteamentos, previstos nesta Lei, antes da aprovação do projeto, o interessado deverá 

caucionar parte dos lotes destinados à alienação a particulares cujo valor a ser caucionado 

deve corresponder a 1/5 (um quinto) do custo dos serviços e obras. 

§ 1º A caução real será instrumentada por escritura pública, averbada no registro imobiliário 

competente no ato do registro do loteamento, ou desmembramento, será previamente 

registrada antes da sua aprovação, quando os imóveis caucionados se localizarem fora da área 

do empreendimento, correndo os respectivos emolumentos, em ambos os casos, a expensas 

do parcelador. 

§ 2º Juntamente com o instrumento de garantia, deverá acompanhar o registro do 

parcelamento o cronograma físico de execução dos serviços e obras de infraestrutura urbana 

para ele exigidos, com seus respectivos orçamentos. 

§ 3º Para cada serviço e obra de infraestrutura urbana exigidos para o parcelamento a 

Prefeitura indicará a garantia correspondente que poderá ser dar conforme as seguintes 

garantias: 

I. Carta de fiança bancária ou pessoal; 

II. Caução de títulos da dívida pública (ou qualquer espécie de garantia prevista em lei); 

III. Depósito pecuniário em consignação em conta vinculada à prefeitura do município de 

canoinhas; 

IV. Caução de parte dos lotes destinados à alienação a particulares cujas áreas somadas 

representarão, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) da área útil do loteamento. Neste 

caso:  

a) compreende-se como área útil de um loteamento, a área total, deduzidas as áreas 

utilizadas para vias de circulação e as destinadas à implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários 

b) a caução deverá ser instrumentalizada por Escritura Pública e registrada no Cartório de 

Registro de Imóveis competente, no ato do registro do empreendimento, cujos emolumentos 
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ficarão às expensas do empreendedor;  

c) quando os imóveis caucionados forem localizados em área fora do empreendimento 

deverão ser apresentados os respectivos documentos e os registros devidamente averbados 

e atualizados;  

d) não serão aceitas como caução, pelo Município de Canoinhas, as áreas cuja declividade 

seja igual ou superior a 30% (trinta por cento) e aquelas declaradas de preservação 

permanente. 

Art. 97 A Municipalidade poderá intervir no parcelamento, nos termos da legislação federal, 

sempre que constatar a paralisação dos serviços e obras por prazo superior a 120 (cento e 

vinte) dias corridos.  

§ 1º Para fins de aplicação do disposto no caput, a Municipalidade notificará o parcelador para 

que retome as obras paralisadas dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

intervenção no parcelamento.  

§ 2º Esgotado o prazo concedido sem que o parcelador cumpra a determinação administrativa 

referida no § 1º do caput, a Municipalidade dará início aos procedimentos legais visando à 

intervenção, da qual notificará o parcelador.  

§ 3º Decorridos 30 (trinta) dias sob intervenção, sem que tenha sido constatada a 

possibilidade do parcelador retomar a plena execução do parcelamento, a Municipalidade, 

através de licitação, concluirá os serviços e obras faltantes e executará as garantias obtidas na 

constituição da caução, não isentando o parcelador de responder por gastos superiores à 

garantia que forem realizados. 

Art. 98 Em caráter excepcional, o Município poderá assumir a realização parcial ou integral 

da obra e dos serviços atribuídos ao responsável pelo parcelamento, desde que sejam dados, 

em contrapartida, lotes em quantidade equivalente economicamente ao custo estimado da 

obra. 

§ 1º A comissão de avaliação da prefeitura formulará planilha de custo da obra e avaliação 

prévia do valor venal dos lotes ou exigirá do responsável pelo parcelamento que apresente as 

análises para fins de averiguação. 
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§ 2º A permuta prevista no caput deste artigo deverá ser aprovada pelo Poder Executivo 

Municipal, formalizando-se através de contrato. 

Art. 99 A execução e a segurança da obra para parcelamento do solo observarão, no que 

couber, as exigências previstas no Código de Obras e Edificações. 

Seção VII- Da Fiscalização e Aceitação do Parcelamento e Condomínio 

Art. 100 Os parcelamentos e condomínios serão submetidos à fiscalização dos órgãos 

municipais competentes, quando da execução de seus serviços e obras de infraestrutura 

urbana.  

§ 1º O parcelador ou empreendedor deverá comunicar, expressamente, aos mencionados 

órgãos competentes, a data de início de qualquer serviço ou obra de infraestrutura.  

§ 2º Todas as solicitações da fiscalização deverão ser atendidas, sob pena de embargo do 

serviço ou obra de infraestrutura, sem prejuízo de outras cominações legais. 

Art. 101 Concluídos a obra e os serviços, o interessado pelo parcelamento deverá requerer 

a vistoria final, da qual será lavrado o Termo de Conclusão de Obras, analisando inclusive o 

estado de funcionamento dos equipamentos urbanos. 

Art. 102 O interessado deverá submeter o projeto do parcelamento aprovado ao registro 

imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade, contados a partir da 

data da emissão do Termo de Conclusão de Obras.  

Art. 103 O registro do parcelamento só poderá ser cancelado nos termos previstos na 

legislação federal aplicável. 

Seção VII - Das Infrações e Penalidades 

Art. 104 A infração a qualquer dispositivo desta Lei, bem como a qualquer exigência 

acessória para regularização do parcelamento, verificada no exercício da fiscalização, 

acarretará sem prejuízo das medidas de natureza civil e penal previstas na Lei Federal Nº 

6.766/1979, a aplicação das seguintes sanções, sucessiva e cumulativamente:  

I. Embargo administrativo da obra, que determina a paralisação imediata de uma obra de 
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parcelamento, quando constatada desobediência às disposições desta Lei ou aos projetos 

aprovados; 

II. Interdição, que determina a proibição do uso e da ocupação de parte ou da totalidade da 

área objeto do parcelamento, quando for constatada irreversibilidade iminente da ocupação, 

que possa provocar danos ou ameaça ao meio ambiente, à saúde ou à segurança de terceiros; 

III. Cassação da licença para parcelar ou de execução da obra; 

IV. Multa pecuniária, na forma de penalidade pecuniária, à razão de R$ 1,00 (um real) por 

metro quadrado de área total de parcelamento, a ser recolhida junto ao Erário Público 

Municipal, cujos valores serão atualizados anualmente com base na Unidade Fiscal Monetária 

(UFM) do Município de Canoinhas; 

V. Aplicação das disposições penais previstas na legislação federal, estadual e municipal 

aplicáveis. 

§ 1º Será aplicada advertência simples quando a infração for de pequena gravidade e puder 

ser corrigida imediatamente.  

§ 2º A aplicação e o pagamento da multa não eximem o infrator da imposição de embargo e 

da interdição, ou da cassação da licença para parcelar ou executar obras.  

§ 3º A suspensão do embargo ou interdição de que trata o parágrafo anterior dependerá do 

pagamento da multa correspondente e da regularização da atividade, mediante obtenção da 

licença do órgão competente da Municipalidade.  

§ 4º O parcelador que tiver loteamento, desmembramento ou remembramento com o 

cronograma de execução das obras de infraestrutura urbana vencido e não executado não 

obterá aprovação de novos parcelamentos no Município.  

§ 5º É proibido divulgar, vender, prometer ou reservar lotes para fins urbanos antes do 

registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis competente, de acordo com o 

disposto no art. 50 da Lei Federal Nº 6.766/1979, nem antes da abertura dos respectivos 

cadastros imobiliários municipais das unidades decorrentes de parcelamento. 

Art. 105 Aplica-se o embargo da obra nos casos de: 
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I. obra em andamento sem projeto aprovado ou licença de execução, nos termos da lei; 

II. desobediência ao projeto aprovado que implique violação às disposições desta lei; 

III. risco à segurança de pessoas ou à integridade dos recursos ambientais. 

Parágrafo único. O embargo deverá ser precedido de vistoria feita pelo setor municipal 

competente. 

Art. 106 Aplica-se a cassação da licença de execução da obra nos seguintes casos: 

I. Impossibilidade de reversão da situação que motivou o embargo da obra; 

II. Obra executada em desacordo com as normas desta lei. 

Art. 107 Sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, serão aplicadas multas nos 

seguintes casos: 

I. Início ou execução de obra sem licença do setor municipal competente; 

II. Execução de obra em desacordo com o projeto aprovado; 

III. Ausência no local da obra do projeto aprovado ou da licença de execução da obra. 

§ 1º A aplicação e o pagamento da multa não eximem o infrator de outras sanções previstas 

nesta lei, bem como da correção dos fatos que geraram a sua imposição. 

§ 2º Os valores das multas previstos no caput deste artigo serão corrigidos monetariamente e 

anualmente tendo por base a Unidade Fiscal Monetária (UFM) do Município de Canoinhas. 

Art. 108 Na imposição de penalidades previstas nesta Lei durante a execução da obra, a 

fiscalização municipal observará o procedimento administrativo a ser disposto via Decreto 

Municipal. 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 109 Compete ao município encaminhar os projetos à anuência prévia do Estado 

quando: 

I. Localizados em áreas de interesse especial, assim definidas pelo Estado ou pela União; 

II. O loteamento que abranger área superior a 1.000.000 m² (um milhão de metros 

quadrados). 
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Art. 110 No processo de licenciamento de edificação em gleba que confine com fundo de 

vale, o empreendedor doará ao Município as faixas de terra correspondentes ao fundo de vale 

e à via paisagística, com as dimensões definidas na presente Lei.  

Art. 111 Os dados contidos em levantamentos topográficos, plantas, memoriais, 

certidões, escrituras e demais documentos apresentados pelo loteador serão aceitos como 

verdadeiros, não cabendo à Municipalidade quaisquer ônus que possam advir de atos 

firmados com base nos referidos documentos.  

Parágrafo único. A Municipalidade não assumirá qualquer responsabilidade por diferenças 

acaso verificadas nas dimensões e áreas dos lotes em qualquer tipo de parcelamento.  

Art. 112 A Municipalidade não expedirá licença para construção nos lotes parcelamentos 

aprovados em fase de implantação, enquanto não estiverem demarcados os lotes e 

concluídas, e em funcionamento, as redes de infraestrutura exigidas para os parcelamentos 

na presente Lei.  

Art. 113 Os parcelamentos aprovados em data anterior à da vigência desta lei, ficam 

sujeitos às exigências da legislação anterior. 

Parágrafo único. Em caso de caducidade de autorização concedida, nova autorização somente 

será expedida com base nesta Lei. 

Art. 114 Poder Executivo poderá baixar normas complementares para execução da 

presente Lei, através de decreto  

Art. 115 Os prazos previstos nesta Lei são contados excluindo-se o primeiro dia e 

incluindo-se o último. 

Art. 116 Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário, em especial a Lei Municipal Complementar nº22 de 16 de janeiro 

de 2008 e suas alterações.  
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PROJETO DE LEI CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES  

Aprova o Código de Obras e Edificações do Município 
de Canoinhas e dá outras providencias.  

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Seção I - Dos Princípios, dos Objetivos e das Diretrizes 

Art. 1º O Código de Obras e Edificações - COE é o instrumento fundamental e básico que 

regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Município de 

Canoinhas e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização. 

§1º  Os projetos e obras relativos à construção, reforma, modificação, ampliação ou demolição 

de edificações efetuadas por particulares ou entidades públicas no Município de Canoinhas, 

em área urbana ou rural, são regulados por esta Lei, dependendo de prévio licenciamento da 

Administração Municipal e observando as normas federais e estaduais relativas ao assunto, 

bem como as NBR/ABNT. 

§2º As obras da Administração Pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, 

observarão as normas contidas nesta Lei, além de procedimentos específicos contidos em 

normas específicas, no entanto ficando isentas de taxas. 

§3º Para o licenciamento das atividades previstas nesta Lei será observada 

complementarmente a legislação municipal vigente sobre o Uso e Ocupação do Solo, o 

Sistema Viário Básico e o Parcelamento e Uso do Solo. 

Art. 2º As obras e as edificações devem propiciar o bem-estar da coletividade e do indivíduo, 

garantir a função social da propriedade e a sustentabilidade do meio ambiente natural e 

antrópico. 

Art. 3º São obras e serviços sujeitos à dispensa de Alvará e, como tal, isentos perante o 

município, de taxas de alvará, e dos emolumentos relativos ao cadastramento e à expedição 

da própria certidão de dispensa licença: 

I. Construções permanentes não destinadas a usos habitacionais, industriais e comerciais, 
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desde que não ultrapassem a 30m² (trinta metros quadrados) de área coberta e não estejam 

acopladas a edificações com área maior do que esse limite; 

II. Construções de apoio as edificações sem ônus a PMC, tais como central de gás, cabine de 

energia, casa de maquinas, abrigo de lixo, etc.  

III. Construções provisórias, destinadas à guarda e depósito de materiais e ferramentas ou 

tapumes, para auxiliar a execução de obras ou serviços de extração ou construção, dentro dos 

padrões regulamentares para esses casos, com prazos pré-fixados para a sua demolição; 

IV. Erguimento de muros, cercas e grades, até a altura de 2,00 (dois metros); 

V. Construções situadas na área rural, conforme definição das leis do Zoneamento e do 

Perímetro Urbano, desde que com área coberta de até 100m² (cem metros quadrados); 

VI. Obras de subdivisão e de decoração interna de ambientes, no interior de edificações, desde 

que realizadas com divisórias leves e desmontáveis e que garantam a aeração e iluminação de 

todos os compartimentos de permanência prolongada dos usuários, a critério do município, 

que examinará o desenho de subdivisão previamente à emissão da licença; 

VII. Limpeza e pintura interna e externa de edifícios que não exijam a instalação de tapumes;  

VIII. Reformas que não impliquem em acréscimo ou decréscimo da área construída do 

imóvel, que atendam aos índices estabelecidos pela Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação 

do Solo, que não afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na segurança, 

estabilidade e conforto da edificação e que não comprometam a segurança das edificações 

do entorno;   

IX. Obras abertas como jardins, muros internos, piscinas descobertas de uso privativo, fontes 

decorativas e instalações subterrâneas, tais como cisternas ou tubulações, desde que não 

comprometam a taxa mínima de permeabilidade do solo definida na Lei de Zoneamento de 

Uso e Ocupação do Solo e não comprometa a segurança das edificações do entorno;   

X. Substituição dos pisos e de revestimentos, ou de forros e telhas, desde que não implique 

em acréscimo de área ou alteração de uso ou estrutura da edificação;   

XI. Reformas comerciais ou de vitrines que não alterem dimensões na edificação, a posição do 
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estabelecimento no logradouro ou causem qualquer dano de poluição visual na paisagem e 

que não alterem as dimensões da edificação nem sua fachada;   

XII. Grades, cercas e telas de vedação do lote;  

XIII. Construção de muro frontal com até 2m (dois metros) de altura, desde que não possua 

cerca elétrica; e  

XIV. Serviços em edificações em situação de risco iminente com comprovação de laudo 

técnico da Defesa Civil;  

XV. Demolições que, a critério do município, não se enquadrem nos demais artigos e 

capítulos desta lei. 

§ 1º Em caso de reformas que produzam resíduos, estes deverão ser devidamente destinados 

sob orientação do responsável técnico, recaindo a responsabilidade, em caso de 

descumprimento, ao proprietário ou possuidor legal do imóvel, conforme legislação 

específica. 

Art. 4º O COE é parte integrante da política urbana e tem como princípios: 

I. articulação com os demais instrumentos de política urbana; 

II. qualificação dos espaços público e privado; 

III. vinculação às normas técnicas brasileiras e locais;  

IV. fomento de práticas sustentáveis na construção civil. 

Art. 5º O COE tem por objetivos: 

I. fortalecer as ações do Poder Público e da sociedade no controle urbano, na garantia do 

cumprimento dos parâmetros urbanísticos e na implantação e efetivação da política urbana; 

II. assegurar, nas edificações públicas e privadas e na interface dessas com os espaços livres 

de uso público, as condições de acessibilidade, segurança, conforto, higiene e salubridade do 

espaço construído. 

Art. 6º O COE tem por diretrizes: 

I. assegurar a constante melhoria dos espaços urbanos e rurais, públicos e privados, por meio 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 272 

  

de construções que propiciem o desenvolvimento humano digno, sustentável e próspero; 

II. incentivar o uso de novas tecnologias e técnicas construtivas que propiciem a economia de 

recursos naturais, o gerenciamento de resíduos, o manejo adequado das águas pluviais e a 

preservação do solo; 

III. estabelecer condições para o permanente monitoramento dos processos de licenciamento 

e fiscalização. 

Art. 7º  Os projetos necessários à edificação são elaborados de acordo com a legislação 

vigente e com as normas técnicas brasileiras e locais. 

Parágrafo único. As normas técnicas devem ser incorporadas à legislação edilícia por 

regulamento, prevalecendo o disposto nesta Lei em relação ao disposto nas normas técnicas. 

Art. 8º  Integram este Código os seguintes anexos:  

I. Anexo I: Glossário, Definições e Termos Técnicos; 

II.  Anexo II: Dimensões Mínimas e Materiais de Calçada conforme Hierarquia Viária; 

III. Anexo III: Setorização de Calçadas; 

IV. Anexo IV: Tabela de Vagas de Estacionamentos; 

V. Anexo V: Áreas de Recreação e Lazer em Habitação Coletiva. 

Art. 9º Cabe a Secretaria Municipal de Planejamento definir casos omissos deste código. 

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

Seção I- Competências e responsabilidade do Município 

Art. 10 É competência do Município, no âmbito do seu território, o licenciamento de todas 

as obras em áreas públicas ou privadas, mediante a verificação do cumprimento de todas as 

etapas do processo, inclusive a análise e a aprovação das implantações das obras nos terrenos, 

seus usos, suas áreas construídas e suas volumetrias, para posterior fiscalização de sua 

execução e da compatibilidade com este Código de Obras e demais legislações e normas 

pertinentes.  
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§1º  A responsabilidade pelo cumprimento das exigências estaduais e federais incidentes 

sobre a obra licenciada é do titular da licença, seja proprietário ou possuidor legal do imóvel, 

bem como do autor do projeto e/ou do responsável técnico pela obra, podendo o Município, 

conforme necessidade e mediante cooperação interinstitucional, interagir junto aos órgãos 

especializados nessas esferas de governo, para que deem parecer nos assuntos relacionados 

ao planejamento territorial metropolitano, rural e urbano, à mobilidade urbana e regional, à 

acessibilidade e à defesa de patrimônio ambiental, histórico ou cultural, entre outros.  

§2º A critério do Município, além de órgãos locais competentes, constituem possíveis 

intervenientes ao processo municipal para aplicação deste Código:  

I. Conselho Municipal do Plano Diretor, que tem como objetivo acompanhar, avaliar e 

garantir a continuidade, no tempo das políticas, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano do Município;   

II.  A população, por meio da participação em conferências, audiências e consultas públicas, 

inclusive nos casos de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV;  

III.  O Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, órgão estadual de Segurança Pública 

e Defesa Civil, no que diz respeito à segurança predial contra incêndios, pânico e tragédias, na 

análise para prevenção de riscos aos cidadãos, instalações ou mercadorias;   

IV. Órgãos federais e estaduais de proteção ao Meio Ambiente;    

V. Concessionárias e permissionárias de serviços públicos em geral, transportes de 

passageiros, limpeza, redes de infraestrutura urbana ou outras; e  

VI. Órgãos responsáveis pela fiscalização do exercício profissional, em especial os Conselhos 

profissionais envolvidos;  

VII. A Comissão Municipal de Urbanismo instituído pelo Plano Diretor Municipal, que tem 

como objetivo deliberar sobre questões dúbias ou omissas em leis relativas ao parcelamento, 

uso e ocupação do solo e zoneamento bem como emitir pareceres sobre a ocupação e 

desenvolvimento urbano com base na legislação urbanística vigente. 

Art. 11 A Secretaria Municipal de Planejamento exigirá da parte interessada a aprovação 
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prévia do projeto junto aos órgãos municipais, estaduais e federais afetos à gestão ambiental, 

de uso e ocupação do solo e à implantação de infraestrutura e serviços públicos, nos casos de 

construções, reformas, regularizações ou transformações de usos, que sejam capazes de 

causar impactos adversos ao meio ambiente, natural ou construído e necessitem de 

licenciamento prévio conforme legislação vigente. 

Art. 12 O Município assegurará o acesso à legislação urbanística e edilícia municipal 

pertinente ao uso e à ocupação do solo, disponibilizando a legislação no portal da Prefeitura 

de Canoinhas, e dispondo de um volume impresso para consulta na Secretaria Municipal de 

Planejamento.  

Art. 13 Para as obras que necessitem de implantação de mecanismos de contenção de cheias 

e/ou de drenagem das águas pluviais, tais como cisternas, jardins de chuvas, obras sobre 

pilotis, etc. Os Órgãos municipais responsáveis farão a análise dos projetos,  a Aprovação, bem 

como, a emissão do Termo de Aceite de Drenagem e/ou Contenção de Cheias, a ser incluído 

como requisito para a HABITE-SE.  

Art. 14 É prerrogativa do Município averiguar a qualquer tempo, por amostragem ou outro 

método a seu critério, a qualidade das obras durante sua execução, uso ou manutenção, e, 

aplicar sanções previstas neste Código de Obras diante de descumprimento de qualquer 

regulamento, lei e norma edilícia, seja ela de âmbito municipal, estadual ou federal.  

Seção II - Competências e Responsabilidades do Titular da Licença 

Art. 15 A Aprovação de Projetos, Alvará de Construção, Reforma e Ampliação, dentre outros, 

e a Certidão de HABITE-SE serão outorgados ao titular do direito de construir desde que se 

verifique cumprimento às condições urbanísticas estabelecidas pelo Município. 

 §1º O titular do direito de construir é o indivíduo que possui a propriedade do lote 

comprovado através do Registro de Imóveis, ou o indivíduo detentor de posse legal do lote 

comprovado através dos seguintes documentos a serem apresentados na aprovação de 

projetos:  

I. Nome do requerente descrito em escritura pública de compra e venda, onde esteja 
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mencionado que o mesmo possui toda posse, jus, domínio, direito e ação sobre o imóvel, 

devidamente acompanhada da matrícula atualizada no Registro de Imóveis;  

II. Autorização para construção emitida pelo proprietário do lote, com firma reconhecida, 

identificando o titular do direito de construir, acompanhada da matrícula atualizada no 

Registro de Imóveis, conforme modelo de autorização disponibilizado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento;  

III. Nomes de todos os herdeiros descritos em documento(s) que comprove(m) a ordem de 

sucessão hereditária, acompanhada da certidão de óbito do proprietário, e da anuência de 

todos os herdeiros e/ou meeiros, independentemente de inventário e/ou partilha, ou 

apresentação de termo de inventariante acompanhado de certidão de andamento processual 

que ateste tal condição, com autorização judicial após ouvidos os interessados.  

§2º Quando o imóvel possuir mais de um proprietário ou possuidor legal deverá constar o 

nome de todos no projeto ou deverá ser apresentada anuência em documento à parte, com 

firma reconhecida, conforme modelo de autorização disponibilizado pela Secretaria Municipal 

de Planejamento.   

§3º Em casos de hipoteca, cláusula resolutiva, penhor ou usufruto poderá ser exigida a 

anuência do(s) proprietário(s) do imóvel com firma reconhecida conforme modelo de 

autorização disponibilizado pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

§4º Para áreas de Glebas ou Lotes com área superior a 1000m2 o titular do direito de construir 

é o indivíduo que possui a propriedade do lote comprovado através do Registro de Matrícula 

de Imóveis, não sendo possível a autorização para terceiros.  

§ 5º Nos demais casos de posse legal, além do justo título, poderão ser exigida anuência do(s) 

proprietário(s) do imóvel a critério da Secretaria Municipal de Planejamento.  

§6º A posse legal mencionada no §1º deste artigo pode decorrer do próprio instituto civil, e 

em conformidade com o Código Civil, como em decorrência de condições especiais que se 

fazem presentes no cotidiano, tais como autorizações, heranças, usufrutos, direitos de 

habitação, dentre outros.  

Art. 16  O titular da licença responde:  
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I. pela veracidade dos documentos apresentados, não implicando sua aceitação por parte do 

Município em reconhecimento de direitos atinentes a essas informações;   

II. por contratar profissional legalmente habilitado para atuar como autor do projeto e/ou 

responsável técnico da obra, na coordenação e execução dos projetos e obras referentes à 

sua licença;   

III. pela obtenção, junto aos órgãos públicos competentes, das licenças cabíveis, nas diversas 

esferas de governo, antes de iniciar a execução da obra;  

IV. pela adoção das medidas de segurança compatíveis e cabíveis ao porte da sua obra, 

durante as construções; e  

V. na execução da obra, por consequências diretas e indiretas advindas das construções que 

venham a atingir ou danificar; 

VI. vias, logradouros públicos, componentes da estrutura urbana ou imóveis próximos;   

VII. elementos do meio ambiente ou de patrimônio cultural situado no entorno;  

VIII. operários na execução de obras e terceiros eventualmente atingidos.  

Parágrafo único. O titular da licença poderá responder individual ou solidariamente com o 

autor do projeto e/ou o responsável técnico da obra pelos casos citados no caput, excetuando-

se pelo inciso II deste artigo, pelo qual responde individualmente.  

Art. 17  A responsabilidade pela construção, reconstrução, reforma e conservação das 

calçadas públicas em acordo aos padrões fixados pelo Município é do proprietário ou 

possuidor legal de cada imóvel lindeiro.  

§1º Em casos de interesse público, para a melhoria da circulação de pedestres e garantia da 

acessibilidade à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, as calçadas poderão ser 

executadas ou substituídas pelo Município, podendo, nesses casos, ser cobrado dos 

proprietários ou possuidores legais dos imóveis lindeiros o valor despendido para a obra como 

contribuição de melhoria a ser regulamentada em lei específica. 

§2º Toda calçada pública deverá ser executada segundo padrões fixados pelo Município, 

empregando materiais que não comprometam sua durabilidade e manutenção, devendo se 
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adequar à topografia e às condições locais, de modo a garantir trânsito livre e seguro aos 

transeuntes e acessibilidade para todas as pessoas, somente será emitido o HABITE-SE após a 

o cumprimento pelo proprietário das obrigações estabelecidas neste artigo. 

§3º Nos casos de danos causados por obras realizadas pelo Município, ou por suas 

Concessionárias, as obras e reparos necessários deverão ser executados em um prazo máximo 

de 30 (trinta) dias úteis. 

Art. 18 O proprietário ou possuidor legal é responsável pelo controle das águas superficiais 

no terreno e seus efeitos, respondendo por danos causados a vizinhos, logradouros públicos 

e à comunidade, bem como por assoreamento ou poluição em bueiros e galerias a que der 

causa.  

Art. 19 Fica sob a responsabilidade do proprietário do empreendimento que possua 

reservatório de retardo, a sua manutenção e limpeza periódica, de forma a garantir o perfeito 

escoamento de águas pluviais.  

Art. 20 É de responsabilidade do proprietário do empreendimento a aprovação de acesso 

junto ao órgão responsável para o caso de empreendimentos com testada e acesso pelas 

rodovias federais.  

Seção III - Competências e Responsabilidades do Autor do Projeto e/ou Responsável 

Técnico da Obra 

Art. 21 Toda obra licenciada no Município deverá ter um autor do projeto e um responsável 

técnico pela execução da edificação, registrados no Conselho Regional competente, que é o 

órgão responsável pela fiscalização da habilitação e do exercício da profissão nos ramos da 

engenharia, arquitetura e técnicos de edificações.  

§1º A responsabilidade pela autoria e pela execução pode ser assumida por um mesmo 

profissional ou por profissionais distintos.  

§2º Compete ao autor do projeto e/ou responsável técnico da obra interagir junto ao 

Município para fins de licenciamento e da regularização das obras em geral, ficando este 

impedido de transferir esta responsabilidade a pessoa não habilitada.  
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§3º O responsável técnico responderá, no que couber, pela obra até o aceite pelo Município, 

com a emissão do HABITE-SE. 

Art. 22 A elaboração de projetos, o licenciamento ou execução de obras dependem de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou de Registro de Responsabilidade Técnica - 

RRT, ou de TRF, Termo de Responsabilidade Técnica, de profissional legalmente habilitado 

pelo respectivo conselho, ficando este profissional responsável pela segurança da obra 

conforme a boa prática construtiva e as normas técnicas pertinentes que garantam a 

estabilidade, solidez, acessibilidade interna, e externa eficiência energética, salubridade e 

habitabilidade da edificação, de acordo com as normas da ABNT.  

§1º O autor do projeto e responsável técnico da obra deverão atender integralmente a 

legislação urbanística municipal e seus regulamentos.  

§2º O autor do projeto e responsável técnico, e/ou a Empresa responsável deverão 

obrigatoriamente possuir inscrição no cadastro de contribuintes do Município junto à 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento. 

§3º É de inteira responsabilidade do autor do projeto e do responsável técnico pela execução 

da obra o cumprimento de toda e qualquer legislação ou norma técnica vigente, inclusive as 

relacionadas à acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

ficando os mesmos sujeitos às sanções legais, entre elas aquelas previstas no Código Civil 

Brasileiro, Código Penal, Leis Federais nº 5.194/1966, 6.496/1977 e 12.378/2010, ou outras 

que as substituírem, no caso de descumprimento de qualquer item.  

§4º O autor do projeto e/ou responsável técnico da obra respondem, naquilo que lhes couber, 

pelo conteúdo técnico que explicita a licença, pela fiel execução do projeto, até a expedição 

de HABITE-SE, assim como por todas as ocorrências no emprego de material inadequado ou 

de má qualidade, pelo risco ou prejuízo aos prédios vizinhos, aos operários e a terceiros, por 

falta de precaução ou imperícia e pela inobservância de qualquer disposição deste Código e 

demais normas da ABNT.  

§5º O autor do projeto e/ou responsável técnico da obra, de acordo com aquilo que lhe 

couber, deverá apresentar informações sobre a área a ser ocupada pela obra, especialmente 
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quanto a restrições ambientais, edificações já existentes que serão ou não demolidas, cotas 

reais edificadas em relação às divisas, imóveis vizinhos e eixo de vias públicas de acesso, 

dentre outras, que permitam compreender as soluções adotadas no projeto, ficando sujeito 

às penalidades legais, para o caso de omissão ou incorreção das informações prestadas.  

Art. 23 O autor do projeto e/ou o responsável técnico da obra poderá responder individual 

ou solidariamente com o titular da licença pelos casos citados nos incisos I, III, IV e V do Art. 

15 deste Código.  

Art. 24 É obrigação do Responsável Técnico a colocação de placa de identificação da obra, 

em local de boa visibilidade, contendo as seguintes informações:   

I. Se pessoa jurídica, nome do proprietário, com o endereço da sua sede;  

II. Nome e telefone do Autor do Projeto, com número de registro no respectivo conselho;  

III. Nome e telefone do Responsável Técnico pela execução da obra, com o número de registro 

no respectivo conselho;  

IV.  Número do alvará;  

V. Eventuais instituições responsáveis pelas instalações prediais complementares.   

Art. 25 Se o responsável técnico pela execução de obra já licenciada quiser afastar-se da 

responsabilidade pela continuidade da mesma, antes ou durante a sua realização, deverá 

informar o afastamento por escrito à Secretaria Municipal de Planejamento, por meio de 

declaração de desistência de responsabilidade técnica.  

§1º Recebida a declaração de desistência de responsabilidade técnica, a Secretaria Municipal 

de Planejamento, fará vistoria para a constatação de inexistência de irregularidades na 

construção e notificará o titular da licença a apresentar novo responsável técnico no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de cancelamento do alvará.  

§2º A obra deverá permanecer paralisada a partir da notificação do titular da licença até o 

deferimento do pedido de substituição do responsável técnico.  

§3º Para o deferimento da substituição, o titular da licença deverá apresentar, além da 

comunicação escrita do novo responsável técnico assumindo a responsabilidade pela 
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continuidade de obra, o alvará emitido, as pranchas aprovadas, as novas pranchas e demais 

documentos anteriormente assinados com substituição do nome do profissional, e Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART - ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT – ou Termo 

de Responsabilidade Técnica – TRT do novo executor e seu cadastro junto à Secretaria 

Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.  

Art. 26 É de responsabilidade do Responsável Técnico a execução de projeto para proteção 

contra incêndio e pânico, exigíveis em obras e edificações segundo usos e portes definidos na 

legislação urbanística, bem como o atendimento das normas e orientações emitidas pelo 

Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina.   

§1º A emissão de HABITE-SE fica condicionada à apresentação do Atestado de HABITE-SE 

emitido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, exigíveis em obras e 

edificações segundo usos e portes definidos na legislação, de acordo com as normas e 

orientações. 

§2º O autor do projeto e/ou responsável técnico respondem individual ou solidariamente com 

o titular da licença pela execução e instalação dos equipamentos de proteção contra incêndio, 

assim como de sua vistoria. 

Art. 27 É de responsabilidade do Responsável Técnico a execução e instalação de 

equipamentos para o isolamento acústico, exigíveis em obras e edificações segundo usos e 

portes definidos na legislação urbanística, de acordo com as normas técnicas específicas.   

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS 

Seção I - Licenças e Certificados 

Art. 28 As obras e serviços de construção não enquadradas nos incisos do Artigo 3º desta Lei 

estão sujeitas, sucessivamente, aos seguintes procedimentos administrativos perante o 

município: 

I. Consulta prévia, em formulário próprio, contendo os usos e demais intenções do serviço 

ou da edificação pretendida, a situação locacional do imóvel; 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 281 

  

II. Elaboração de projeto arquitetônico completo, quando obra de construção civil, no qual 

estejam atendidas todas as exigências indicadas pelo órgão municipal competente na consulta 

prévia, bem como aquelas presentes nos regulamentos e instruções que complementam a 

legislação urbanística do município; 

III. Revisão do projeto arquitetônico referido no inciso anterior perante o órgão municipal 

competente, que o ajustará, se necessário, às normas legais e regulamentares que por ventura 

não tenham sido atendidas; 

IV. Solicitação de alvará para execução de obras ou serviços, o qual sempre terá prazo 

determinado, e será acompanhado de anotação de todos os responsáveis envolvidos na 

propriedade, na incorporação, na elaboração de projetos complementares exigíveis, na 

fiscalização desses projetos e na execução das obras; 

V. Execução de obras e serviços de construção rigorosamente de acordo com o projeto 

aprovado pelo órgão municipal responsável, respeitando os termos do alvará referido no 

inciso anterior; 

VI.  Apresentação dos projetos complementares, Projeto Estrutural, Projeto Elétrico e Projeto 

Hidrossanitário incluindo Projeto de Cisterna, para edificações com área construída superior 

a 150m2;  

VII. Solicitação de certificado de conclusão de obras HABITE-SE, instruída com certidões de 

HABITE-SE da saúde pública e dos demais órgãos competentes relacionados à aprovação de 

projetos complementares, os quais deverão confirmar a satisfação dos serviços realizados e 

concluídos, na obra ou serviço; 

VIII. Emissão de certificado de conclusão de obras, o HABITE-SE, instruída com o resultado 

da vistoria final de obras ou serviços de construção, documentos esses que atestarão a 

satisfação de todas as exigências técnicas da edificação ou espaço aberto construído, com 

referência aos órgãos externos ao poder público municipal e com relação a posturas 

municipais e aos demais regulamentos e leis urbanísticas. 

§1º A etapa referida no inciso III, relativa à revisão do projeto, é obrigatória apenas para o 

proprietário e profissional responsável como forma de promover a elaboração dos projetos 
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complementares que venham a ser necessários, para obtenção do Alvará de Construção, 

Reforma e/ou Ampliação sobre o projeto arquitetônico corrigido. 

§2º Caso seja constatada diferença entre as medidas do terreno descritas na matrícula do 

Registro de Imóveis e as medidas reais constantes do Projeto, o proprietário deverá 

providenciar a retificação da Matrícula junto ao Registro de Imóveis, antes da emissão do 

Alvará. 

§3º Caso seja constatado que a Matrícula do Imóvel está desatualizada no que concerne a sua 

localização na área urbana, o proprietário deverá providenciar a atualização cadastral do 

imóvel e a descaracterização como rural do mesmo junto ao Instituto Nacional de Colonização 

de Reforma Agrária – INCRA, antes da emissão do Alvará.  

Seção II - Condições para a Apresentação de Projetos 

Art. 29 Os projetos, nas escalas abaixo exigidas ou em outras, conforme solicitação específica 

da Prefeitura, conterão os seguintes elementos: 

I. Planta de situação, na escala mínima de 1:500 (um para quinhentos) na qual constarão: 

a) a projeção da edificação ou das edificações dentro do lote figurando rios, canais e outros 

elementos que possam orientar a decisão das autoridades municipais; 

b) as dimensões das divisas do lote e as dos afastamentos da edificação em relação às divisas 

e a outra edificação porventura existente; 

c) as cotas de largura do(s) logradouro(s) e dos passeios contíguos ao lote; 

d) orientação do norte magnético; 

e) indicação da numeração ou outra característica do lote a ser construído e dos lotes 

vizinhos; 

f) relação contendo área do lote, área de projeção de cada unidade, taxa de ocupação, 

coeficiente de aproveitamento utilizado, taxa de permeabilidade e tipologia da edificação 

(conforme zoneamento de uso e ocupação do solo); 

g) curvas planialtimétricas; 

h) indicação de faixas de domínio e non edificandi. 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 283 

  

II. Planta baixa de cada pavimento da construção, na escala mínima de 1:50 (um para 

cinquenta), determinando: 

a) as dimensões e áreas da construção e das áreas de estacionamento; 

b) os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais; 

c) indicação das espessuras das paredes e dimensões externas totais da obra. 

III. Cortes transversal e longitudinal, indicando a altura dos compartimentos, níveis de 

pavimentos, alturas das janelas e peitoris, e demais elementos necessários compreensão para 

a compreensão do projeto, na escala mínima de 1:50 (um para cinquenta); 

IV. Planta de cobertura com indicação do caimento, na escala mínima de 1:100 (um por cem); 

V. Elevação da fachada ou fachadas voltadas para a via pública e lateral na escala 1:50 (um 

por cinquenta); 

VI. Projeto de calçada na escala mínima de 1:100 (um por cem). 

§1º Haverá sempre menção de escala, o que não dispensa a indicação de cotas. 

§2º Em qualquer caso, as pranchas exigidas no caput do presente artigo deverão ser 

moduladas conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, tendo, 

como dimensão mínima o A3, cujas dimensões são 29,7 x 42,00 (vinte e nove centímetros e 

sete milímetros por quarenta e dois centímetros). 

§3º No caso de reforma ou ampliação deverá ser indicado no projeto o que será demolido, 

construído ou conservado de acordo com convenções indicadas em legenda. 

Seção III - Aprovação do Projeto 

Subseção I - Da consulta prévia de viabilidade 

Art. 30 Antes de solicitar aprovação do projeto o requerente deverá efetivar a Consulta 

Prévia de Viabilidade através do preenchimento de formulário próprio cedido pela 

municipalidade. 

§1º Ao requerente, cabe fazer as seguintes indicações por ocasião do requerimento de 

consulta prévia: 
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I. Endereço da obra (logradouro, quadra, lote, bairro); 

II. Croqui de situação do lote; 

III. Indicação fiscal ou inscrição imobiliária do imóvel. 

§2º À municipalidade, em caso de dúvida poderá solicitar documentação complementar. 

§3º À municipalidade, em resposta ao pedido de consulta prévia, cabe apontar por escrito as 

normas urbanísticas incidentes sobre o lote (zona, diretrizes viárias, faixas não edificáveis, 

etc). 

§4º A Consulta Prévia de Viabilidade deverá ser respondida num prazo máximo de 8 (oito) dias 

úteis. 

§5º A Consulta Prévia terá validade de 180 dias. 

§6º As informações contidas na Consulta Prévia não substituem a legislação vigente e não se 

encerram em si mesmas, sendo obrigatório o cumprimento de toda a legislação pertinente, 

citada ou não.  

§7º À municipalidade poderá utilizar de formulário eletrônico para requerimentos e respostas. 

Subseção II - Da análise prévia do projeto arquitetônico 

Art. 31 A partir das informações prestadas pela municipalidade na Consulta Prévia de 

Viabilidade, o requerente poderá solicitar a análise do projeto arquitetônico pela Prefeitura, 

mediante requerimento, recolhimento de taxa de serviço e entrega de 02 (duas) vias 

impressas do Projeto Arquitetônico completo, conforme especificações do Artigo 29. 

Art. 32 O município poderá utilizar outro meio de recebimento de arquivos incluindo digital 

sendo definido por resolução.  

Subseção III – Da análise dos projetos arquitetônico e complementares 

Art. 33 Para aprovação dos projetos e concessão de Alvará de Construção, e/ou Reforma 

e/ou Ampliação, o proprietário deverá apresentar ao município os seguintes documentos: 

I. Requerimento solicitando a aprovação do projeto assinado pelo proprietário ou 
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procurador; 

II.  Certidão Negativa Tributos Municipais; 

III. Autorização do proprietário com firma reconhecida quando for o caso; 

IV. Cópia da matrícula no registro de imóveis, atualizada; 

V. Projeto de arquitetura, apresentado, no mínimo, em 3 (três) jogos completos de cópias 

impressas assinadas pelo proprietário, pelo autor do projeto e pelo responsável técnico pela 

execução da obra; sendo que após aprovação, 1 (um) dos jogos será arquivado no município 

e 2 (dois) serão devolvidos ao requerente com a respectiva licença (Alvará de Construção, 

e/ou Reforma e/ou Ampliação); 

VI. 3 (Três) vias impressas, no mínimo em A3, do projeto hidrossanitário conforme normas da 

ABNT e legislação municipal, contemplando a implantação de cisterna de contenção de águas 

pluviais;  

VII. 2 (duas) vias impressas, no mínimo em A3, dos projetos estrutural, elétrico e telefônico 

conforme normas da ABNT e contendo as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART) de projetos e de execução, para edificações com mais de 70m²; 

VIII. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Relatório de Responsabilidade Técnica 

RRT ou TRT Termo de Responsabilidade Técnica para todos os projetos contemplando a 

execução. 

IX. Aprovação de projeto de prevenção de incêndio para edificações que dele necessitem 

conforme exigências e as normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina; 

§1º O projeto a ser aprovado em definitivo pelo município será o mesmo vistado pelo Corpo 

de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, quando couber a atuação deste ou a apresentação 

de Atestado de Aprovação de Projeto ou Atestado de Dispensa emitido. 

§2º A não retirada do projeto aprovado, pelo interessado, no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, implicará o seu arquivamento. 

§3º O projeto arquivado por não ter sido retirado em tempo hábil pelo interessado é passível 

de revalidação, desde que a parte interessada a requeira e desde que as exigências legais 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 286 

  

sejam as mesmas vigentes à época do licenciamento anterior. 

Art. 34 As modificações introduzidas em projeto já aprovado deverão ser protocoladas ao 

município, que, após exame, poderá exigir detalhamento, ou, desde logo, aprovar as referidas 

modificações. Em caso de aumento de área construída, será gerada a taxa complementar. 

Art. 35 Na análise dos projetos, o Departamento de Projetos ou órgão municipal competente 

terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias para o exame dos elementos, manifestando as 

exigências complementares decorrentes desta análise, em documento físico descrevendo os 

pontos para verificação denominado de PAP (Pendencia de Aprovação de Projeto). 

Parágrafo único. Se houver qualquer dúvida quanto ao projeto submetido à apreciação, o 

interessado será notificado para prestar esclarecimentos, e, se no prazo de 10 (dez) a partir 

da data do recebimento não for atendida a notificação, o processo poderá ser arquivado. 

Art. 36 A aprovação de um projeto valerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 

da data do respectivo despacho. 

Parágrafo único. O prazo máximo decorrido entre a emissão de licença para a execução da 

obra e o seu início será de 180 (cento e oitenta) dias; caso contrário, será necessária a 

renovação da licença e, se for o caso, a reavaliação do projeto. 

Seção IV – Do Alvará de Construção e/ou Reforma e/ou Ampliação 

Art. 37 O Alvará de Construção e/ou Reforma e/ou Ampliação será fornecido ao interessado 

mediante a prévia comprovação de pagamento das taxas de licenciamento e da aprovação do 

projeto final. 

Art. 38 O Alvará de Construção e/ou Reforma e/ou Ampliação fixará prazo de 180 (cento e 

oitenta dias) para o início da construção, findo o qual, sem que tenha sido iniciada a obra, o 

licenciamento será cancelado, a menos que seja requerida sua prorrogação em tempo hábil. 

Parágrafo único. Para efeito da presente Lei, uma construção será considerada iniciada 

quando estiver evidenciada a efetiva execução das obras de fundação. 

Art. 39 A fim de comprovar o licenciamento da obra para os efeitos de fiscalização será 
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mantido obrigatoriamente, no local de construção, cópia do alvará juntamente com uma cópia 

do projeto aprovado. 

Art. 40 A execução da obra somente poderá ser iniciada depois de aprovado o projeto, 

expedido Alvará de Construção e, nos casos previstos em lei federal, após a apresentação do 

projeto de gerenciamento dos resíduos nos casos a serem definidos em Decreto. 

Art. 41 Somente serão autorizadas as ligações de abastecimento de luz, água e/ou 

tratamento de esgotos sanitários para edificações que possuam Alvará de Construção e/ou 

Reforma e/ou Ampliação devidamente aprovado nos termos desta Lei.  

Seção V – HABITE-SE e Laudo de Vistoria Técnica 

Art. 42 Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade, estando 

em funcionamento as instalações hidrossanitárias e elétricas. 

Art. 43 Concluída a obra, o proprietário deverá solicitar ao município a certidão do HABITE-

SE. 

Art. 44 Procedida a vistoria e constatado que a obra foi realizada em consonância com o 

projeto aprovado, deve o município expedir a certidão do HABITE-SE, no prazo de 15 dias 

(quinze dias), a partir da data de entrada do requerimento, sendo o documento encaminhado 

para lançamento do Sistema Tributário do Município. 

Art. 45 Para o requerimento da certidão HABITE-SE, o proprietário ou o responsável técnico 

deverão apresentar os seguintes documentos:  

I. Requerimento devidamente preenchido; 

II. Certidão Negativa Tributos Municipais; 

III. Matricula Atualizada;  

IV. Atestado de ligação de esgoto a rede concessionária, em vias que possuem a rede de esgoto 

estabelecida; 

V. Planta de situação com as medidas do perímetro da edificação. 

Art. 46  Observando-se as exigências estabelecidas nesta subseção, o HABITE-SE poderá ser 
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emitido parcialmente, nos seguintes casos: 

I. Prédio composto de parte comercial e parte residencial, utilizadas de forma independente; 

II. Edificações multifamiliares em que a parte em obras não ofereça transtornos aos 

moradores da parte concluída; 

III. Construção independente de uma outra no mesmo lote, quando não houver inviabilidade 

para continuidade das obras; 

IV. Unidades residenciais ou comerciais de edificações isoladas ou sob a forma de grupamento 

de edificações, desde que as partes comuns estejam concluídas. 

Parágrafo único. O Habite-se parcial não substitui o Habite-se definitivo, que deverá ser 

concedido apenas quando a vistoria técnica ao local verificar que a obra está totalmente 

concluída. 

Art. 47 Findo o prazo de validade do Alvará de Construção e/ou Reforma e/ou Ampliação de 

Obras de Edificação, na omissão do proprietário ou responsável técnico no requerimento do 

HABITE-SE, a autoridade municipal poderá realizar vistoria técnica administrativa determinará 

o que for o caso: 

I. Habite-se exofficio em caso de constatadas as condições de habitabilidade da construção; 

II. Multa e intimação para desocupação do imóvel por este estar indevidamente ocupado sem 

que a construção possua condições de habitabilidade; 

III. Multa, embargo e intimação para renovação do Alvará de Construção e/ou Reforma e/ou 

Ampliação em caso de obra em curso.   

Seção VI – Do Alvará de Demolição 

Art. 48  Nenhuma demolição de edificação poderá ser efetuada sem o devido Alvará de 

Demolição expedido pelo órgão municipal competente, concedida mediante requerimento 

próprio à Secretaria Municipal de Planejamento, independentemente da edificação possuir 

Alvará de Construção e/ou Reforma e/ou Ampliação e, quando couber, sob consulta anterior 

a Secretaria Municipal de Cultura ou outro órgão pertinente de defesa do patrimônio histórico 
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e arquitetônico. 

Parágrafo único. O Alvará para Demolição terá o prazo de validade de 180 (cento e oitenta) 

dias.  

Art. 49 Para solicitação de Alvará para Demolição, independentemente do Secretaria 

Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos, o requerente deverá apresentar o 

projeto para aprovação da demolição instruído com os seguintes documentos:  

I. certidão negativa de débitos junto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Orçamentos; 

II. procuração, caso a demolição seja solicitada por terceiro;  

III. termo de anuência e concordância assinado pelos proprietários e cônjuges, com firma 

reconhecida;  

IV. registro de imóveis atualizado, com no máximo 90 (noventa) dias;  

V. croqui com a localização da edificação a ser demolida; 

VI. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC previamente aprovado 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente; e  

VII. ART ou RRT de Responsável Técnico pela execução da demolição. 

Parágrafo único. A destinação dos resíduos provenientes das demolições deverá estar de 

acordo com o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, e aprovado 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

Art. 50 Qualquer edificação que esteja a juízo do órgão municipal competente ameaçada de 

desabamento ou que, pela sua condição de irregularidade, não seja passível de regularização, 

deverá ser demolida no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias do recebimento da notificação 

pelo responsável.  

Art. 51 O Alvará para Demolição poderá ser expedido juntamente com a o Secretaria 

Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos, quando for o caso. 

Art. 52 Para as edificações já demolidas, com ou sem averbação na matrícula, o titular do 
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Alvará, poderá solicitar a Certidão de Demolição. 

 §1º O requerente deverá protocolizar a solicitação, apresentando a Certidão de Demolição, 

o Relatório de Destinação de Resíduos da Construção Civil aprovado pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e comprovação do recolhimento do ISS. 

§2º Nos casos em que a edificação tenha sido demolida sem o devido licenciamento, o 

requerente deverá apresentar declaração conforme modelo disponibilizado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, assinado para a emissão da Certidão de Demolição, juntamente 

com os seguintes documentos:  

I. Registro de Imóveis atualizado com no máximo 90 (noventa) dias;  

II. Relatório de Destinação de Resíduos da Construção Civil; e  

III. Comprovação do recolhimento do ISS.  

§3º Os casos do parágrafo anterior acarretará autuação e multa de acordo com o que 

determina este Código. 

Seção VII - Do Alvará de Passagem 

Art. 53 O requerente deverá solicitar, através de processo administrativo, a emissão de 

Alvará de Passagem, contendo no mínimo: 

I. projeto de implantação do sistema, em escala legível; 

II. descrição dos métodos a serem utilizados para a passagem; 

III. cronograma de execução das obras; 

IV. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT); 

V. contrato com a concessionária responsável, em caso de terceirização de execução dos 

serviços. 

Art. 54 Fica vedada a instalação e passagem de qualquer tipo de fiação, cabeamento, 

tubulação e similares ou de suas estruturas de suporte em espaços públicos, sendo ruas, vias, 

logradouros, praças, parques, bosques e similares, de propriedade do Município de Canoinhas 
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ou de domínio público, sem a aprovação prévia do departamento responsável pelos serviços 

públicos do órgão gestor municipal de urbanismo.  

§ 1º A profundidade mínima para instalação subterrânea é de 1,00m (um metro) abaixo do 

nível do piso, seja no passeio ou na rua, e para a instalação aérea no mínimo a 6,00m (seis 

metros) acima do nível do piso. 

§ 2º Quando a instalação for subterrânea, deverá prever a passagem pelo método menos 

destrutivo possível, como por cravamento. 

§ 3º Quando não for possível a utilização do método não destrutivo, o pavimento deverá ser 

refeito de acordo com orientações do órgão gestor municipal da mobilidade urbana, seja na 

rua ou no passeio. 

§ 4º Em casos de sistema aéreo, cabe ao responsável técnico da obra assegurar que todos os 

equipamentos existentes de iluminação pública não sofrerão danos, bem como, se isso 

ocorrer, que estes sejam reparados em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 5º Caso a instalação ou passagem implique na necessidade de poda de vegetação em área 

púbica, a poda deverá ser efetuada pelo órgão gestor municipal ambiental mediante 

solicitação do interessado. 

§ 6º Cabe ao responsável técnico da obra assegurar que as instalações e passagens não 

prejudiquem o sistema radicular da vegetação existente. 

§ 7º O requerente deverá evitar a instalação em horários de pico, e em horários de descanso, 

como noites, finais de semana e feriados, a não ser após autorização expressa do órgão gestor 

municipal de trânsito. 

§ 8º O gerenciamento do trânsito de veículos e pedestres deverá ser feito pelo próprio 

requerente, seguindo as orientações do órgão gestor municipal de trânsito, ficando vedado o 

fechamento total da via a sofrer intervenções. 

Art. 55 Cabe ao responsável técnico da obra atender aos padrões das normas técnicas da 

ABNT pertinentes ao tema. 

Art. 56 Qualquer implantação do sistema ou de sua estrutura de suporte, seja subterrânea 
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ou aérea, deverá ser locada de modo a atender às disposições da Lei de Diretrizes e 

Hierarquias do Sistema Viário Municipal. 

Art. 57 O alvará de passagem poderá ser cancelado, mediante solicitação do titular do alvará 

de passagem. 

Seção VIII - Do Alvará de Construção para Estação Transmissora de Radiocomunicação 

Art. 58 Os procedimentos para alvará de construção e funcionamento de Estações 

Transmissoras de Radiocomunicação (ETR) e sua infraestrutura de suporte deverão ser 

regulamentados por meio de regulamentação específica. 

Art. 59 O requerente do alvará de construção para Estações Transmissoras de 

Radiocomunicação (ETR) e sua infraestrutura de suporte, deverá atender, além da legislação 

municipal, todas as demais exigências da legislação estadual, federal e da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). 

 

Seção IX – Do Alvará para Construção com Projeto Padrão para Habitação Popular – 

Assistência Técnica Municipal. 

Art. 60 A assistência técnica municipal será organizada e promovida nas condições 

estabelecidas na Lei Federal no 11.888/2008 para a clientela com renda até 03 (três) salários 

mínimos ou faixa de renda maior que caracterize a habitação de interesse social, a critério do 

Município. 

Art. 61  A Prefeitura manterá acervo de projetos padrão de edificações populares 

residenciais, em madeira, mista ou alvenaria, nos tamanhos de 36,00 m², 48,00 m² e 70,00 m², 

denominados Moradia Econômica, de acordo com as premissas de acessibilidade, conforto 

ambiental e eficiência energética dispostas neste Código, com o intuito de apoiar as iniciativas 

das pessoas que não possuam habitação própria e que os requeiram para a construção de sua 

moradia, conforme estabelecido nas Leis Municipais nº3859 de 17 de agosto de 2005 e nº2774 

de 29 de maio de 1996.  
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§1o. Os interessados, para obtenção do Alvará de Construção, nas edificações previstas no 

artigo 49, apresentarão na Secretaria Municipal de Planejamento: 

I. Requerimento; 

II. Cópia da Matrícula do imóvel junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Canoinhas; 

III.  Documento emitido pela Secretaria Municipal de Habitação comprovando o estudo social; 

IV. Autorização assinada, quando o interessado não for o proprietário do imóvel com área de 

lotes inferiores a 1000m2; 

V. Duas (02) cópias do Projeto Arquitetônico, assinadas por Engenheiros Civil, Arquiteto ou 

Técnico de Edificações; 

VI. Anotações de Responsabilidade Técnica numerada pelo CREA, CAU ou TFT contemplando 

Projeto e Execução; 

VII. Comprovante de renda máxima até três (03) salários mínimos; 

VIII. Taxa com desconto prevista no Art.53, paga; 

IX. Consulta Prévia para o Imóvel. 

§2º O Município poderá celebrar convênio com o Conselho Regional de Engenharia, 

Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura – CAU, com Associação de 

Engenheiros e Arquitetos para o cumprimento do disposto neste artigo, no que couber. 

Art. 62 Poderá ser liberada a construção de habitação popular em terrenos com outras 

edificações, desde que sejam atendidos os parâmetros urbanísticos estabelecidos na Lei de 

Uso e Ocupação do Solo. 

Art. 63 O requerente do alvará para construção de habitação popular não poderá ser 

proprietário de outro imóvel, no município ou fora dele. 

Art. 64 Para fins de licenciamento de construção de habitação popular em terrenos objeto 

de regularização fundiária o requerimento deverá ser acompanhado de declaração de 

aprovação prévia da Secretaria Municipal de Habitação. 

Art. 65 A taxa de análise de projetos, para concessão do Alvará de Licença e Habite-se, nas 
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edificações de Moradia Econômica, estabelecidas pelo inc. IV do art. 279, art. 315 do Código 

Tributário Municipal, Lei Complementar nº3404 de 28 de dezembro de 2001, terão redução 

de 50% do valor estabelecido no art. 317  do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 

nº3404 de 28 de dezembro de 2001. 

CAPÍTULO IV - A EXECUÇÃO E SEGURANÇA DAS OBRAS 

Seção I - Disposições Gerais 

Art. 66 Enquanto durar a obra, o Responsável Técnico pela execução da mesma deverá 

adotar medidas e empregar equipamentos necessários à proteção e à segurança dos que nela 

trabalham, de acordo com os dispositivos estabelecidos na Norma de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - NR-18 do Ministério do Trabalho e suas 

alterações, assim como garantir a segurança dos pedestres, dos cidadãos e propriedades 

vizinhas, particulares e públicas.  

§1º O Responsável Técnico pela execução da obra, juntamente com o titular da licença, 

responde pela segurança geral das construções, em sua estabilidade, salubridade e demais 

aspectos referentes à fase de execução da obra.  

§2º Nos prédios em construção e a serem construídos ou reformados com três ou mais 

pavimentos será obrigatória a colocação de andaimes de proteção ou estrutura que forneça a 

segurança adequada, durante a execução da estrutura, alvenaria, pintura e revestimento 

externo.  

Art. 67 Nenhum elemento da obra, transitório ou permanente na sua execução, poderá 

trazer prejuízo ou diminuir a acessibilidade ou a visibilidade em vias e logradouros públicos, 

sua arborização, iluminação, placas, sinais de trânsito e outras instalações de uso coletivo ou 

de interesse público.  

Parágrafo único. Para obras que necessitem do fechamento da via temporariamente para 

colocação ou instalação de equipamentos, ou quaisquer atividades que demandem o espaço 

do logradouro público, deverá ser solicitada a autorização da Secretaria Municipal de 

Planejamento e DETRACAN Departamento de Trânsito de Canoinhas.   
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Seção II – Das Instalações Do Canteiro De Obras 

Art. 68 A implantação do canteiro de obras, fora do lote em que se realiza a obra, somente 

terá sua licença concedida pela Secretaria Municipal de Planejamento mediante exame das 

condições locais de circulação criadas no horário de trabalho e dos inconvenientes ou 

prejuízos que venham a causar ao trânsito de veículos e pedestres, bem como aos imóveis 

vizinhos e desde que, após o término da obra, sejam restituídas as condições pré-existente à 

instalação do canteiro de obras.  

Art. 69 É proibida a permanência de qualquer material de construção nas vias e logradouros 

públicos, bem como a utilização destes como canteiros de obras ou depósito de entulhos.  

§1º A limpeza do logradouro público deverá ser permanentemente mantida pelo responsável 

técnico da obra, enquanto essa durar e em toda a sua extensão.  

§2º Quaisquer detritos caídos da obra, bem como resíduos de materiais que ficarem sobre 

qualquer parte do leito do logradouro público deverão ser imediatamente recolhidos, sendo, 

caso necessário, feita a varredura de todo o trecho atingido, além da irrigação para impedir o 

levantamento de pó.  

§3º A não retirada dos materiais ou do entulho autoriza o Município a fazer a remoção do 

material encontrado em via pública, dando-lhe o destino conveniente e a cobrar dos 

executores da obra a despesa da remoção, aplicando-lhe as sanções cabíveis.   

§4° Tratando-se de detritos ou entulhos que não possam ser depositados diretamente no 

interior dos prédios ou dos terrenos, o responsável pela obra deverá optar pelo depósito de 

materiais em caçambas, que deverá estar descrito no Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil.  

§5º No caso previsto no parágrafo anterior, os responsáveis pelos materiais deverão solicitar 

uma consulta junto a Secretaria Municipal de Planejamento e o Departamento de Trânsito de 

Canoinhas, DETRACAN, com objetivo de buscar orientações para advertir os condutores de 

veículos e pedestres, através de sinalização provisória, em conformidade com o Código de 

Trânsito Brasileiro.  
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§6º Fica vedado o descarte de resíduos líquidos, tais como tintas e solventes, em galeria de 

águas pluviais, devendo o responsável pela obra e proprietário seguir o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aprovado pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente com as devidas destinações.  

§7º Os responsáveis pelas obras, públicas ou privadas, deverão observar os comandos da 

Resolução CONAMA no 307, de 05 de julho de 2002, quanto à geração, classificação, triagem 

e acondicionamento dos Resíduos da Construção Civil (RCC) na origem, em cumprimento da 

Lei Federal no 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil nos âmbitos 

estadual e municipal. 

Seção III – Dos Tapumes, Andaimes e Equipamentos de Segurança 

Art. 70 Nenhum serviço de construção para executar obra poderá ser feito no alinhamento 

predial sem que o logradouro público esteja obrigatoriamente protegido por tapumes, salvo 

quando tratar da execução de muro ou grade, pintura e pequenos reparos, desde que não 

comprometam a segurança de transeuntes e se mantenham as condições de acessibilidade 

conforme dispõe este Código.  

§1º Os tapumes somente poderão ser colocados após a expedição da Alvará de Construção 

e/ou Reforma, e/ou Ampliação.  

§2º Tapumes e andaimes não poderão ocupar mais do que 2/3 (um terço) da largura da 

calçada, sendo que no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros) será mantido livre para 

o fluxo de pedestres, com no mínimo 2,00m (dois metros) de altura, devendo ser autorizados 

pela Secretaria Municipal de Planejamento.   

§3º O Município, através da Secretaria Municipal de Planejamento, poderá autorizar 

temporariamente a utilização do espaço aéreo da calçada desde que seja respeitado um pé 

direito mínimo de 3,00m (três metros), que seja tecnicamente comprovada sua necessidade 

e adotadas medidas de proteção para circulação de pedestres, mantendo um afastamento 

mínimo de 0,70m (setenta centímetros) do meio fio.  
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§4º Extinta a necessidade, deverão ser removidos, imediatamente, os tapumes, andaimes, 

resíduos e demais elementos junto às vias e aos logradouros públicos, devendo ainda ser 

realizados limpeza e reparos no espaço público, naquilo que couber.  

§5º No caso de paralisação da obra por prazo superior a 90 (noventa) dias, os tapumes e 

andaimes deverão ser retirados e providenciado um fechamento permanente, até o limite do 

lote, mantido em bom estado, com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros).  

§6o. Na impossibilidade de cumprimento do caput deste artigo, excepcionalmente o órgão 

municipal competente poderá autorizar, por prazo determinado, faixa para circulação de 

pedestres sobre o leito carroçável da via pública, desde que comprovada a inviabilidade das 

condições do local e adotados os procedimentos de segurança cabíveis, a saber: 

Figura 1 - Acessibilidade: Desvio de tapume pela caixa de rolamento para circulação 

 

Fonte: URBTEC™ 

a) todo o percurso de pedestres na transferência para a nova estrutura de circulação sobre o 

leito carroçável deve ser feito no mesmo nível do passeio; 

b) caso haja impossibilidade para a adoção da transferência em nível conforme a alínea “a”, 

deve ser adotada solução em rampa para vencer o desnível nas extremidades do circuito entre 

o passeio e a nova estrutura de circulação sobre o leito carroçável, admitindo-se inclinação 

máxima de 10% (dez por cento); 

c) largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) em qualquer ponto da faixa de 
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circulação ao longo de todo o percurso; 

d) sinalização, inclusive noturna, da obra sobre o passeio e dos desvios decorrentes para 

pedestres e veículos em trânsito no leito carroçável; 

e) separação física e proteção da faixa de circulação de pedestres através de elementos que 

assegurem a integridade dos transeuntes.  

Seção IV - Das Escavações, Aterros e Taludes 

Art. 71 Nas escavações e aterros deverão ser adotadas medidas de segurança para evitar o 

deslocamento de terra nas divisas do lote em construção ou eventuais danos às edificações 

vizinhas.  

Art. 72 No caso de escavações e aterros de caráter permanente, que modifiquem o perfil do 

lote, o responsável legal, titular da licença e/ou responsável técnico é obrigado a proteger as 

edificações lindeiras e o logradouro público com obras de proteção contra o deslocamento de 

terra.  

Parágrafo único. As alterações no perfil do lote deverão constar no projeto arquitetônico 

indicando as curvas de nível original e proposta.  

Art. 73 As escavações, movimentos de terra, arrimo, talude, drenagens e outros processos 

de preparação e de contenção do solo somente poderão ter início após a expedição da Alvará 

de Construção, e/ou Reforma, e/ou Ampliação e da devida autorização da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente nas seguintes situações:   

I. Movimentação de terra com mais de 500,00m³ (quinhentos metros cúbicos) desde que não 

situada em área de preservação permanente e Reserva Legal, áreas úmidas e outros espaços 

ambientais protegidos;   

II. Movimentação de terra com qualquer volume em áreas lindeiras a cursos d’água, áreas de 

várzea e de solos alagadiços, somente em casos de interesse público ou de utilidade pública, 

conforme o Código Florestal; e  

III. alteração de topografia natural do terreno que atinja superfície maior que 1000m² (mil 

metros quadrados).  
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Parágrafo único. Qualquer escavação em divisas de lotes construídos, independentemente de 

sua profundidade, somente poderá ser iniciada após aprovação do projeto de contenção 

adequado para o porte da obra e apresentação de ART ou RRT; a implantação da contenção 

deverá ser efetuada antes do início das escavações.  

Art. 74  As obras de terraplenagem que resultarem em taludes de corte ou aterro deverão 

assegurar as condições de segurança aos imóveis vizinhos.  

Art. 75  Nos casos do Art. 61 para a solicitação da Alvará de Construção e/ou Reforma, e/ou 

Ampliação, o protocolo deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:  

I. levantamento topográfico do terreno em escala, destacando cursos d’água, árvores, 

edificações existentes e demais elementos significativos;  

 memorial descritivo informando:   

a) descrição da tipologia do solo;   

b) volume do corte e/ou aterro;   

c) volume do empréstimo ou retirada;   

d) medidas a serem tomadas para proteção superficial do terreno;   

e) local para empréstimo ou bota-fora.  

II. 2 (duas) vias dos projetos contendo todos os elementos geométricos que caracterizem a 

situação do terreno antes e depois da obra, inclusive sistema de drenagem e contenção; 

III.  ART ou RRT específica.  

Parágrafo único. As disposições deste artigo deverão ser igualmente aplicadas no caso de 

construção de subsolos.  

Art. 76  Toda e qualquer obra executada no Município, obrigatoriamente, deverá assegurar, 

em sua área interna, a contenção contra o arrastamento de terras e resíduos, com o objetivo 

de evitar que estes sejam carreados para galerias de águas pluviais, córregos, rios e lagos, 

causando-lhes obstrução, assoreamento ou prejuízos ambientais.  

§1º O terreno circundante da construção deverá proporcionar escoamento às águas pluviais, 

protegendo-a contra infiltrações ou erosão.  
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§2º Antes do início de escavações ou movimentos de terra deverá ser verificada a existência 

de tubulações e demais instalações sob a calçada do logradouro que possam vir a ser 

comprometidas pelos trabalhos executados.  

§3º As calçadas dos logradouros e as eventuais instalações de serviço público deverão ser 

adequadamente escoradas e protegidas.  

§4º Durante a obra, enquanto houver possibilidade de carreamento de solo por águas pluviais, 

as bocas de lobo imediatamente à jusante da obra deverão ser protegidas no seu interior com 

manta geotêxtil ou similar, de forma a filtrar a água que escoa para dentro da galeria pluvial.  

§5º Na situação do parágrafo anterior a manutenção da manta geotêxtil ou similar que 

garantirá a filtragem da água escoada para a galeria pluvial será de total responsabilidade do 

responsável técnico da obra e do titular da licença. 

SEÇÃO V – Das Demolições 

Art. 77 A demolição de qualquer obra só poderá ter início após a expedição do alvará de que 

trata o art 48. 

Art. 78 Os imóveis cadastrados como de Valor Cultural, não poderão ser demolidos, 

descaracterizados, mutilados ou destruídos. 

Art. 79  Em qualquer demolição, o profissional responsável ou proprietário, conforme o caso, 

deverá por em prática todas as medidas necessárias e possíveis para garantir a segurança dos 

trabalhadores, do público, das benfeitorias dos logradouros e das propriedades vizinhas, bem 

como para impedir qualquer transtorno ou prejuízo a terceiros, ou a logradouros públicos. 

Art. 80  Os órgãos municipais competentes poderão, sempre que julgarem conveniente, 

estabelecer horários para demolição, respeitando a legislação específica que trata da questão 

de níveis de pressão sonora. 

CAPÍTULO V - Dos Elementos das Edificações 

Seção I - Das Estruturas, Paredes, Pisos e Tetos 
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Art. 81 A especificação dos materiais e processos construtivos será de responsabilidade do 

autor do projeto e/ou responsável técnico pela execução da obra e deverá constar em todas 

as peças gráficas que serão submetidas à análise para aprovação.   

Art. 82 As características técnicas dos elementos construtivos nas edificações devem levar 

em consideração a qualidade dos materiais ou conjunto de materiais, a integração de seus 

componentes, suas condições de utilização, respeitando as normas técnicas oficiais vigentes, 

quanto a:  

I. resistência ao fogo;  

II.  conforto térmico e acústico;  

III.  estanqueidade e impermeabilidade;  

IV.  estabilidade estrutural e integridade construtiva;  

V.  acessibilidade e mobilidade.  

 §1o Além das disposições estabelecidas no caput deste artigo, as paredes externas, que 

constituem o invólucro da edificação, devem observar os parâmetros de transmitância 

térmica, atraso térmico e fator de calor solar admissíveis para vedações externas, além das 

estratégias de condicionamento térmico passivo para a zona bioclimática em que se localizar, 

conforme a NBR 1522-3. 

§2o As paredes assentadas em contato direto com o solo deverão ser devidamente 

impermeabilizadas. 

Art. 83  Alicerces de edificações ou fundações e sub-bases para obras deverão ser 

executadas inteiramente dentro dos limites do terreno para onde foi licenciada a obra, de 

modo a não prejudicar ou interferir no espaço de imóveis vizinhos e no leito de vias públicas.  

Art. 84 Paredes de áreas molhadas deverão possuir revestimento impermeável até altura de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros).  

Art. 85  Paredes divisórias entre duas unidades geminadas e edificações construídas na 

divisa, deverão garantir isolamento acústico ou espessura mínima de 0,20m (vinte 
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centímetros).   

Art. 86 A cobertura de edificações agrupadas horizontalmente deverá ter estrutura 

independente para cada unidade autônoma e a parede divisória deverá propiciar total 

separação entre as estruturas dos telhados.  

Art. 87 . Além das demais disposições legais, deverá ser observado o que segue em relação 

às coberturas das edificações:  

I. quando a edificação estiver junto à divisa deverá obrigatoriamente possuir platibanda;  

II.  as coberturas com caimento no sentido da divisa do lote que possuírem extremidades 

distantes até 0,75m (setenta e cinco centímetros) desta deverão possuir calha.  

§1º As coberturas serão confeccionadas em material impermeável, incombustível e resistente 

à ação dos agentes atmosféricos, não devendo representar fonte significativa de ruído para 

as edificações. 

§2º Além das disposições estabelecidas no caput deste artigo, a cobertura a ser adotada deve 

observar os parâmetros de transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar 

admissíveis para vedações externas e as estratégias de condicionamento térmico passivo para 

a zona bioclimática em que se localizar a edificação, conforme a NBR 1522-3. 

Art. 88 A edificação que possuir estrutura e vedação em madeira deverá garantir padrão de 

desempenho correspondente ao estabelecido por normas técnicas quanto ao isolamento 

térmico, isolamento e condicionamento acústico, estabilidade e impermeabilidade.  

§1º A resistência ao fogo deverá ser otimizada através de tratamento adequado para 

retardamento da combustão.   

§2º A edificação de madeira, salvo quando adotada solução que comprovadamente garanta a 

segurança dos usuários da edificação e de seu entorno, ficará condicionada aos seguintes 

parâmetros:  

I. máximo de 2 (dois) andares;   

II. altura máxima de 8,00 m (oito metros);  
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III. afastamento mínimo de 3,00 m (três metros) de qualquer ponto das divisas ou outra 

edificação;   

IV.  afastamento de 5,00 m (cinco metros) de outra edificação de madeira.   

 §3º Os componentes da edificação, quando próximos a fontes geradoras de fogo ou calor, 

deverão ser revestidos de material incombustível.  

Seção II - Dos Compartimentos 

Art. 89 A conformação dos compartimentos destinados a cada função ou instalação interna 

à obra, entre os usos previstos no projeto e na licença para as edificações e construções, cabe 

ao Autor do Projeto e ao Responsável Técnico pela obra.   

§1º Os compartimentos deverão ser dimensionados e posicionados de modo a proporcionar 

condições adequadas de salubridade e conforto ambiental interno, garantindo os usos para 

os quais se destinam.  

 §2º Os compartimentos de edificações destinadas a habitação de interesse social deverão 

respeitar as áreas mínimas conforme segue: 

Tabela I - Parâmetros para edificações destinadas à habitação de interesse social 

COMPARTIMENTOS CÍRCULO INSCRITO 
MÍNIMO 

ÁREA MÍNIMA 
(m²) 

PÉ DIREITO 
MÍNIMO 

REVESTIMENTOS 

SALA ESTAR/COPA 2,40m 8,60m² 2,40m - 

COZINHA 1,50m 4,00m² 2,40m PAREDE: impermeável até 

1,50m de altura 

PISO: impermeável 

1º DORMITÓRIO 2,50m 7,50m² 2,40m - 

DEMAIS 

DORMITÓRIOS 

2,20m 6,60m² 2,40m - 

BANHEIRO 1,20m 2,50m² 2,40m PAREDE: impermeável até 

1,50m de altura 

PISO: impermeável 

GARAGEM 2,40m 12,00m² 2,50m PISO: impermeável e 

antiderrapante 
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COMPARTIMENTOS CÍRCULO INSCRITO 
MÍNIMO 

ÁREA MÍNIMA 
(m²) 

PÉ DIREITO 
MÍNIMO 

REVESTIMENTOS 

CORREDOR 0,80m - 2,40m - 

ESCADA 0,80m - - PISO: antiderrapante 

Art. 90 Para os efeitos deste Código, o destino dos compartimentos não será considerado 

apenas pela sua designação no projeto arquitetônico apresentado, mas também pela sua 

finalidade lógica, decorrente da disposição em planta.  

Art. 91  Para os fins deste Código, os compartimentos das edificações são classificados 

segundo a função preponderante neles exercida, que determinará seu dimensionamento 

mínimo e necessidade de ventilação e iluminação, a saber: 

I. Compartimentos de permanência prolongada - compartimentos de uso constante 

caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência confortável por tempo 

longo ou indeterminado, tais como dormitórios, salas de estar, de jantar, de lazer, ambientes 

de estudos, de trabalho, copas, cozinhas, áreas de serviço, lojas, salas comerciais e locais para 

reuniões.  

II. Compartimentos de permanência transitória - compartimentos de uso ocasional e/ou 

temporário caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência confortável 

por tempo determinado, tais como vestíbulos, corredores, caixas de escadas, depósitos, 

vestiários e banheiros. 

§1º Os compartimentos de permanência prolongada deverão conter pé-direito mínimo igual 

a 2,70m (dois metros e setenta centímetros), salvo cozinhas, copas, áreas de serviço e 

similares, que poderão conter pé-direito mínimo igual a 2,50m (dois metros e cinquenta 

centímetros).  No caso de o compartimento possuir teto inclinado, inclusive varandas, o ponto 

mais baixo terá altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros), mantidos o pé-

direito mínimo obrigatório para o compartimento em seu ponto médio. 

§2º. Os compartimentos de permanência transitória poderão conter pé-direito mínimo igual 

a 2,40m (dois metros e quarenta centímetros). 
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Figura 2 - Compartimentos: Pé Direito 

 
Fonte: URBTEC™ 

Art. 92 As unidades residenciais de edificações multifamiliares, verticais ou horizontais, 

serão compostas por, no mínimo, 1 (um) compartimento de permanência prolongada além da 

cozinha e 1 (um) banheiro, com área total igual ou maior que 30m² (trinta metros quadrados). 

§1o. Os compartimentos das unidades residenciais de edificações multifamiliares verticais ou 

horizontais atenderão as seguintes dimensões e áreas mínimas: 

I. Compartimentos de permanência prolongada - 9m2 (nove metros quadrados), de tal forma 

que permita a inscrição de um círculo de 2m (dois metros) de diâmetro em qualquer região 

de sua área de piso; 
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Figura 3 - Compartimentos: Relação entre dimensões e forma do compartimento de permanência prolongada 

 
Fonte: URBTEC™ 

II. Cozinhas - 5m2 (cinco metros quadrados), de tal forma que permita a instalação de pia, 

fogão e geladeira, além da abertura de portas; 

III. Áreas de serviço - 3m2 (três metros quadrados), de tal forma que permita a instalação de 

tanque e máquina de lavar roupas; 

IV. Quartos de serviço – admite-se área mínima de 4,50m2 (quatro metros e cinquenta 

centímetros quadrados), de tal forma que permita a inscrição de um círculo de 2m (dois 

metros) de diâmetro em qualquer região de sua área de piso. 

§2º Os banheiros deverão ser dimensionados de modo a acomodar vaso sanitário, box e pia, 

vetada sobreposição das peças. 

Art. 93 Os banheiros de uso público ou coletivo, com previsão de agrupamentos de bacias 

sanitárias, deverão dispor de: 

I. Box sanitário individual com área mínima de 1m² (um metro quadrado), assegurada 

distância frontal para uso da bacia com 0,60m (sessenta centímetros), vedada superposição 

com a abertura da folha da porta; 
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II. Divisórias com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e folha da porta 

do box com, no mínimo, 0,80m (oitenta centímetros) de vão livre; 

III. Acesso aos boxes garantido por circulação com largura não inferior a 1,20m (um metro e 

vinte centímetros). 

IV. Em edificações de uso público ou coletivo, o dimensionamento e os critérios quanto à 

instalação de banheiros acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

seguirão as determinações do Decreto Federal no 5.296/2004 e os padrões da Norma Técnica 

Brasileira de Acessibilidade - NBR 9050 –, considerando-se: 

a) edificação de uso público a construir – sanitários acessíveis distribuídos na razão de, no 

mínimo, uma cabine por gênero em cada pavimento da edificação, com entrada independente 

dos sanitários coletivos; 

b) edificação de uso público existente - pelo menos um sanitário acessível por pavimento, com 

entrada independente dos sanitários coletivos ou, no caso de comprovada inviabilidade, no 

mínimo 1 (um) sanitário integrado ao pavimento ou rota acessível interna; 

c) edificação de uso coletivo a construir - sanitários acessíveis distribuídos na razão de, no 

mínimo, uma cabine por gênero em cada pavimento de uso do público, com entrada 

independente dos sanitários coletivos e integrados ao pavimento ou rota acessível; 

d) edificação de uso coletivo existente – sanitários acessíveis integrados aos pavimentos ou 

rotas acessíveis, com entrada independente dos demais sanitários. 
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Figura 4 - Acessibilidade: Box Sanitário Acessível 

 
Fonte: URBTEC™ 

Figura 5 - Acessibilidade: Sanitário Acessível e Equipamentos 

 
Fonte: URBTEC™ 
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Art. 94 Será admitida a instalação de mezanino desde que em compartimentos com pé-

direito total de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros) ou maior, assegurada altura 

mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) sob e sobre o mezanino ou jirau em 

qualquer ponto. 

Figura 6 - Mezanino 

 

Fonte: URBTEC™ 

Parágrafo único. O mezanino ou jirau poderá ocupar até 50% (cinquenta por cento) da área 

de piso do compartimento sobre o qual se projeta. 

Art. 95 As portas de acesso às edificações, as passagens e corredores devem ter largura 

suficiente para o escoamento dos compartimentos ou setores da edificação aos quais dão 

acesso, garantindo o atendimento às normas técnicas referentes ao tema, como a de 

acessibilidade, NBR 9050/2015, a de saídas de emergência em edifícios NBR 9077/2001, ou 

normas técnicas oficiais que as substituam bem como as normas de segurança contra incêndio 

e pânico do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina.  
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 §1º Para atividades específicas são detalhadas exigências no próprio corpo deste Código, 

respeitando-se:   

I.  quando de uso privativo a largura mínima dos corredores será de 0,90m (noventa 

centímetros);   

II. quando de uso coletivo a largura obedecerá às normas da NBR 9077, bem como outras 

afins, ou norma técnica oficial que a substitua.  

 §2º As portas de acesso principal a instalações sanitárias e banheiros de uso coletivo, terão 

largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros), podendo as de uso privativo ter, no mínimo 

0,60m (sessenta centímetros).  

 §3º A fim de permitir o acesso, circulação e utilização por pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, as edificações, exceto aquelas destinadas à habitação de caráter 

permanente unifamiliar e as habitações coletivas com até 15 unidades, deverão seguir as 

orientações previstas em regulamento, obedecendo a Norma Brasileira NBR 9050 ou norma 

técnica oficial que a substitua.   

Art. 96 Quitinetes, lofts ou estúdios deverão ser compostos de, exclusivamente, 2 (dois) 

compartimentos, perfazendo área privativa mínima útil de 25,00m² (vinte e cinco metros 

quadrados) e máxima de 30,00m² (trinta metros quadrados) de superfície, sendo um 

compartimento destinado às atividades conjugadas de descanso, lazer e alimentação e o outro 

contendo sanitário completo.  

Seção III - Da altura das edificações, mezanino, ático e sótão 

Art. 97 A altura total da edificação deverá obedecer à altura máxima em pavimentos 

permitida pelo zoneamento, sendo limitada em 10,00m nas zonas cuja altura máxima é de 

dois pavimentos, incluídas as partes sobrelevadas da edificação e ático. 

Parágrafo único. A altura a que se refere o caput deste artigo deverá ser medida a partir do 

nível do pavimento térreo até o ponto mais alto da edificação. 

Art. 98 O pavimento da edificação deverá possuir pé-direito mínimo de acordo com a sua 

destinação, sendo que o pé-direito máximo admitido será de 1,5 vez o pé-direito mínimo. 
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Art. 99 O pé-direito máximo do pavimento térreo, com ou sem mezanino, será de 6,00m. 

§1º O pé-direito mínimo para comércio e serviço geral será de 3,00m. 

§2º Para industrias poderá ser tolerado pé-direito livre. 

Art. 100 Considera-se mezanino, o piso intermediário entre o pavimento térreo e o segundo 

pavimento da edificação. 

Art. 101 Os mezaninos não serão computados no número máximo de pavimentos, desde que 

ocupem uma área equivalente a, no máximo, 50% da área do pavimento térreo, com acesso 

exclusivo por este pavimento, e que não caracterizem unidade autônoma. 

Art. 102 O vazio formado pelo mezanino deverá ocupar um espaço mínimo de 50% da área 

do compartimento ao qual está vinculado. 

Art. 103 A área destinada ao mezanino será computada, para efeito de coeficiente de 

aproveitamento, no porte máximo comercial e no estacionamento mínimo necessário. 

Art. 104 Será considerada como ático, a projeção da área sobre a laje de cobertura do último 

pavimento com, no máximo, 1/3 da área do pavimento imediatamente inferior ou maior 

pavimento tipo. No ático serão permitidos: 

I. Todos os compartimentos necessários à instalação de equipamentos técnicos; 

II. Caixa d’água; 

III. Áreas de uso comum do edifício;  

IV. Dependências destinadas ao zelador ou funcionários; 

Parágrafo único. Os vazios e pergolados serão considerados na área construída do ático, 

exceto dutos e shafts. 

Art. 105 O ático deverá atender ao disposto no artigo 84 e às seguintes condições: 

I. a área livre deverá situar-se junto às fachadas da edificação e possuir comprimento mínimo 

de 2,50m nas duas profundidades, em relação à face do pavimento imediatamente inferior; 

II. a fachada voltada para a via pública ou via interna em conjuntos residenciais, deverá 
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obrigatoriamente possuir área livre de no mínimo 50% da extensão da fachada e comprimento 

mínimo de 2,50m nas duas profundidades, em relação à face do pavimento imediatamente 

inferior; 

III. os pórticos ou empenas serão admitidos somente junto às paredes do ático e proibidos nas 

áreas livres; 

IV. a altura máxima de peitoris e muros será de 1,80m; 

V. o pé-direito máximo será de 3,60m. 

Art. 106 O ático não será considerado no cálculo do afastamento das divisas quando possuir 

área livre de no mínimo 50% da extensão da fachada, com dimensões mínimas de 2,50m nas 

duas profundidades, em relação à face do pavimento imediatamente inferior. 

Parágrafo único. Quando a parede ou fechamento do ático situar-se junto às fachadas do 

pavimento imediatamente inferior e ocupar, em extensão, mais que 50% das fachadas laterais 

ou de fundos da edificação, o ático será considerado para fins de cálculo do afastamento das 

divisas. 

Art. 107 O sótão é a área que poderá ser aproveitada sob a estrutura da cobertura da 

edificação com as seguintes características: 

I. A área considerada construída será aquela com pé-direito superior a 1,80m; 

II. As aberturas serão permitidas apenas no oitão, empena ou frontão ou ainda em forma de 

mansardas; 

III. Para o aproveitamento da área sob a estrutura da cobertura, não será permitida a elevação 

de paredes no perímetro da edificação; 

IV. Não serão permitidos sacadas ou terraços em balanço com saída pelas mansardas, sendo 

tolerados apenas aqueles embutidos no telhado ou com saída pelo oitão. 

Art. 108 O sótão não será considerado no número de pavimentos da edificação e sua área não 

será computada no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 

Seção IV - Da iluminação, ventilação e acústica 
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Art. 109 Será responsabilidade do autor do projeto e/ou responsável técnico da obra garantir 

que as edificações possuam aberturas e vãos adequados para iluminação e ventilação dos seus 

compartimentos, considerando sua funcionalidade e o tempo da permanência humana, de 

modo a assegurar salubridade, bem como promover economia energética no espaço 

construído, racionalidade ao aproveitar recursos naturais.   

Art. 110 Os compartimentos sanitários, vestíbulos, corredores, sótãos, lavanderias e 

depósitos poderão ter iluminação artificial e ventilação forçada para área ventilada 

naturalmente, desde que sua viabilidade técnica seja comprovada pelo profissional 

responsável.  

Parágrafo único. Os demais compartimentos deverão ter iluminação e ventilação naturais por 

meio de aberturas corretamente dimensionadas e executadas pelos responsáveis técnicos 

pelo projeto e pela execução da obra.  

Art. 111 Os compartimentos das residências poderão ser iluminados e ventilados através de 

aberturas para pátios internos com área mínima de 3,00m² (três metros quadrados) e 

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

Art. 112 É vedada a abertura de vãos em parede construída paralelamente ou com ângulo 

externo inferior a 90º (noventa graus) da divisa do terreno, situada a uma distância menor 

que 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) do terreno vizinho.   

Art. 113 É vedada a abertura de vãos em parede construída perpendicularmente ou com 

ângulo externo superior a 90° (noventa graus) da divisa do terreno, situada a uma distância 

menor que 0,75m (setenta e cinco centímetros) do terreno vizinho.  

Parágrafo único. Sacadas e balcões são considerados aberturas para fins de aplicação deste 

Código de Obras.   

Art. 114 Para casos específicos de atividades que gerem ruídos, a edificação deverá seguir os 

afastamentos laterais e de fundos, além de apresentar projeto de isolamento acústico com a 

devida ART ou RRT do responsável técnico aprovado pela Órgão municipal responsável pelo 

meio ambiente.  
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Parágrafo único. A eficácia ambiental do tratamento e isolamento acústico referido neste 

artigo será monitorada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e sua eficiência técnica é 

de responsabilidade do proprietário e do autor do projeto de isolamento acústico e/ou 

responsável técnico pela execução da obra, indicado na ART ou RRT, no local emissor do som.   

Seção V - Das Fachadas e Dos Corpos em balanço 

Art. 115 É livre a composição das fachadas, observados os índices urbanísticos estabelecidos 

em lei e asseguradas condições térmicas, de luminosidade e acústicas exigidas neste Código. 

§1º Todas as fachadas da edificação deverão ser revestidas com material impermeável ou 

tratadas com produtos impermeabilizantes, preferencialmente de cores clara. 

§2º A colocação de elementos decorativos e componentes nas fachadas somente será 

permitida quando não acarretar prejuízo aos aspectos históricos em edificações de interesse 

de preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural avaliados pelo órgão 

municipal de Cultura.  

Art. 116 A projeção em balanço da edificação ou suas partes sobre o alinhamento e os 

afastamentos atenderão as disposições da legislação municipal de uso e ocupação do solo 

urbano e as previsões deste Código. 

Figura 7 - Elementos em Balanço: Projeção da Varanda sobre o Afastamento 

 
Fonte: URBTEC™ 
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§1º Será permitida a construção de sacadas, balcões, beirais, floreiras e marquises em balanço 

até a projeção horizontal máxima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) sobre recuos 

frontais e afastamentos obrigatórios, desde que mantidas livres as faixas não edificáveis 

referentes ao alargamento progressivo das vias, de acordo com a Lei do Sistema Viário do 

Município, e desde que atendidas as distâncias mínimas das aberturas em relação às divisas 

estabelecidas no Código Civil.  

§2º A área resultante da construção de balcões, beirais, floreiras e marquises em balanço 

excedente a 6,00m² (seis metros quadrados) por unidade autônoma será computada para o 

cálculo do coeficiente de aproveitamento.   

§3º Toda a área resultante da construção de sacadas será computada para o cálculo do 

coeficiente de aproveitamento. 

Art. 117 Elementos em balanço projetados sobre o passeio ou os afastamentos obedecerão 

às seguintes condições: 

I. Marquises devem guardar altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) 

do piso sobre o qual se projetam; 

Figura 8 - Projeção de Marquise 

 
Fonte: URBTEC™ 

I.Para toldos e demais elementos em balanço admite-se altura mínima de 2,20m (dois metros 

e vinte centímetros) do piso sobre o qual se projetam; 
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II. Os elementos em balanço projetados sobre o passeio devem guardar distância de 50cm 

(cinquenta centímetros) do limite do meio–fio e adaptar-se às condições do logradouro 

quanto aos equipamentos de sinalização e iluminação, arborização, redes de infraestrutura e 

demais componentes de utilidade pública; 

III. Qualquer aparelho para condicionamento artificial do ar fixado ou apoiado nas fachadas 

deverá ser inserido em caixa de proteção ou acomodado a partir de solução específica de 

projeto, bem como provido de escoamento das águas residuais de forma embutida na parede 

ou duto até a sua destinação final; 

IV. Não é permitida sacadas e varandas abertas ou utilização superior de marquises. 

Art. 118 Marquises e beirais deverão ser construídos em material incombustível e de maneira 

a não permitirem o lançamento das águas pluviais sobre o terreno adjacente ou sobre o 

logradouro público. 

Parágrafo único. As águas pluviais coletadas de marquises, beirais, coberturas, jardineiras e 

demais elementos em balanço deverão ser conduzidas por calhas e dutos embutidos ao 

sistema público de drenagem, quando houver, ou embutido sob o passeio até a sarjeta, ou a 

reservatório de coleta das águas pluviais para uso não potável. 

Figura 9 - Passeio: Escoamento das Águas Pluviais 

 
Fonte: URBTEC™ 
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Seção VI - Dos Acessos e Circulações 

Art. 119 Os espaços destinados aos acessos e à circulação de pessoas, tais como vãos de 

portas e passagens, vestíbulos, circulações e corredores, escadas e rampas, classificam-se 

como: 

I. De uso privativo: internos à unidade, sem acesso do público em geral;  

II. De uso coletivo: de utilização aberta à distribuição do fluxo de circulação e acesso do 

público em geral. 

Art. 120 Toda edificação destinada à prestação de serviços, públicos ou privados, bem como 

aquelas destinadas ao uso coletivo, de qualquer natureza, devem garantir condições de 

acesso, circulação e uso pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme as 

disposições  das Leis Federais nos 10.048/2000 e 10.098/2000 e do Decreto no 5.296/2004 

que as regulamenta, e atender as Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade, através de 

rotas acessíveis, incluindo a adoção de pisos táteis e de sinalização acessível, além daquelas 

contidas neste Código.  

Parágrafo único. O acesso à edificação por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 

deve se dar, preferencialmente, por meio de rampa. 

Art. 121 Edificações destinadas às atividades de educação e de saúde submetem-se aos 

regulamentos específicos das instâncias responsáveis pelas políticas setoriais nos níveis 

federal, estadual e municipal quanto aos dimensionamentos previstos nesta Seção.  

Art. 122 Nos acessos e circulações, quando integrantes de rotas de fuga, serão adotados os 

parâmetros determinados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina e NBR 9077 

- Saídas de Emergência em Edifícios. 

Subseção I - Dos Vãos de Portas e Passagens 

Art. 123 As portas e passagens deverão conter os seguintes vãos livres mínimos: 

I. De uso privativo: 

a) compartimentos de permanência prolongada - vão livre mínimo com 0,80m (oitenta 
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centímetros) de largura; 

b) compartimentos de permanência transitória - vão livre com 0,70m (setenta centímetros) 

de largura. 

De uso coletivo - deverão conter vão livre mínimo de 1,20m (um metro e vinte centímetros) 

de largura, salvo maior exigência. 

Parágrafo único. Admite-se nos compartimentos de serviço destinados a casa de máquinas, 

depósito, despensa e similares, a utilização de portas com 0,60m (sessenta centímetros) de 

largura. 

Art. 124 Todos os vãos de portas e passagens integrantes de rotas acessíveis deverão atender 

aos requerimentos da NBR 9050 e às seguintes larguras mínimas: 

I. Portas - vão livre mínimo com 0,80m (oitenta centímetros) de largura. 

II. Vãos para passagem - vão livre mínimo com 0,90m (noventa centímetros) de largura. 

Art. 125 A quantidade e a largura das portas destinadas ao acesso (entrada e saída) de uso 

coletivo deverão ser dimensionadas em função do cálculo de lotação da edificação, de acordo 

com os parâmetros e a fórmula de cálculo apresentados em regulamento. 

Art. 126 As portas de acesso das edificações destinadas a locais de reunião e concentração de 

pessoas deverão atender às seguintes disposições: 

I. As portas de acesso (entrada e saída) devem estar posicionadas de forma a facilitar a 

entrada e acomodação das pessoas que chegam ao compartimento e a rápida evacuação do 

local pelas pessoas de forma segura, devendo ser eficazmente sinalizadas; 

II. As saídas dos locais de reunião devem se comunicar, de preferência, diretamente com a 

via pública; 

III. As folhas das portas de saída dos locais de reunião não poderão se abrir diretamente sobre 

o passeio do logradouro público. 

Art. 127 As portas dos compartimentos que contiverem aquecedores a gás deverão ser 

dotadas, em sua parte inferior, com grelha, veneziana ou similar, de forma a garantir a 
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renovação de ar e impedir a acumulação de eventual escapamento de gás. 

Figura 10 - Portas: Exaustão de Gás 

 
Fonte: Imagem em elaboração pela equipe URBTEC™ 

 

Subseção II - Das Circulações e Corredores 

Art. 128 As circulações e os corredores deverão conter os seguintes vãos livres mínimos, salvo 

maiores exigências deste Código: 

I. De uso privativo - vão livre mínimo com 0,90m (noventa centímetros) de largura. 

II. De uso coletivo: 

a) para circulações com até 10,00m (dez metros) de extensão, vão livre mínimo com 1,20m 

(um metro e vinte centímetros) de largura; 

b) para circulações com mais de 10m (dez metros) até 50m (cinquenta metros) de extensão, 

vão livre com, no mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de largura. 

Parágrafo Único. Circulações e corredores em galerias, centros comerciais e similares deverão 

conter as seguintes larguras mínimas: 

a) com lojas dispostas em um único lado - 2,20m (dois metros e vinte centímetros); 
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Figura 11 - Circulações em galerias: Com Lojas em um Único Lado 

 
Fonte: URBTEC™ 

b) com lojas dispostas nos dois lados - 3,20m (três metros e vinte centímetros). 

Figura 12 - Circulações em galerias: Com Lojas em Dois Lados 

 
Fonte: URBTEC™ 

Subseção III - Das Escadas e Rampas 

Art. 129 Escadas e rampas de uso privativo atenderão aos seguintes requisitos: 

I. Largura mínima em cada lance ou seção com 0,85m (oitenta e cinco centímetros); 

II. Pisos dos degraus e espelhos constantes em toda a extensão da escada, atendida a relação 

de conforto obtida pela aplicação da fórmula de Blondel [63cm ≤ (2e + p) ≤ 64cm], onde: 
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a) a largura do piso [p] corresponde ao intervalo entre 0,26m (vinte e seis centímetros) e 

0,32m (trinta e dois centímetros); e  

b) a altura do espelho [e] corresponde ao intervalo entre 0,16cm (dezesseis centímetros) e 

0,185m (dezoito e meio centímetros); 

Inclinação máxima da rampa correspondente a 10% (dez por cento). 

Art. 130 As escadas e rampas de uso coletivo atenderão ao disposto na NBR 9050 e aos 

seguintes requisitos: 

I. Largura mínima em cada lance ou seção com 1,20m (um metro e vinte centímetros); 

II. Degraus com altura mínima de 0,16m (dezesseis centímetros) e máxima de 0,18m (dezoito 

centímetros) e piso com profundidade mínima de 0,28m (vinte e oito centímetros) e máxima 

de 0,32m (trinta e dois centímetros), observada a aplicação da fórmula de Blondel; 

III. Construção com material incombustível e piso antiderrapante; 

IV. Dotadas de corrimão contínuo com duas alturas, 0,92m (noventa e dois centímetros) e 

0,70m (setenta centímetros) respectivamente, em ambos os lados, sem interrupções nos 

patamares, devidamente dotados de sinalização tátil para informação da pessoa com 

deficiência visual; 

V. Patamar de acesso ao pavimento no mesmo nível do piso da circulação; 

VI. Livres de qualquer tipo de equipamento ou tubulações que possibilitem a expansão de fogo 

ou fumaça;  

VII. Escadas e rampas com largura maior que 2,20m (dois metros e vinte centímetros) 

deverão dispor de corrimão intermediário; 

VIII. Quando integrante de rota de fuga, atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros 

do Estado de Santa Catarina. 

§1o Degraus isolados e escadas quando integrantes de rotas acessíveis devem atender aos 

padrões da NBR 9050 e estar associados à rampa ou equipamento de transporte vertical. 

§2o  Além das demais soluções eletromecânicas que vierem a ser adotadas, escadas esculturais 

não poderão se constituir na única alternativa de circulação vertical, devendo a edificação 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 322 

  

dispor de outra escada ou rampa construídas de forma acessível, salvo se esta atender as 

disposições da NBR 9050, observadas as exigências contra incêndio e pânico. 

Art. 131 Sem prejuízo das condições de acessibilidade, escadas e rampas de proteção contra 

incêndio e pânico, internas ou externas à edificação, bem como demais elementos 

arquitetônicos e instalações obrigatórias, devem atender aos requerimentos exigidos pelo 

Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina e constar em projeto para fins de 

licenciamento pelo órgão municipal competente. 

Figura 13 - Escadas de Incêndio: Enclausurada e Externa 

 
Fonte: URBTEC™ 

§1o Todas as edificações com altura igual ou maior que 6m (seis metros), salvo aquelas 

destinadas ao uso residencial unifamiliar e multifamiliar até 12m (doze metros) de altura, 

devem atender as exigências quanto à obrigatoriedade de construção de escadas ou rampas 

de proteção contra incêndio do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. 
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Figura 14 - Escadas de Incêndio: Antecâmara e Duto de Ventilação 

 
Fonte: Imagem em elaboração pela equipe URBTEC™ 

§2o. As escadas de emergência deverão prever área de resgate com espaço reservado e 

demarcado para o posicionamento de uma ou mais pessoas usuárias de cadeira de rodas, não 

superposto com o fluxo principal de circulação com, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte 

centímetros) por 0,80m (oitenta centímetros) por pessoa, a depender da lotação da edificação 

e de acordo com a NBR 9050. 

Subseção IV – Dos Subsolos 

Art. 132 O Subsolo é o pavimento semienterrado desde que o piso do pavimento 

imediatamente superior (térreo) não fique acima da cota mais 1,20m em relação ao nível do 

meio fio ou ao seu nível mediano, medido no eixo do lote. 
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Figuras 12 - Subsolo 

 

Fonte: URBTEC™ 

 Parágrafo único. As normas de cálculo da cota mediana deverão ser aplicadas nos seguintes 

casos: 

I. Em terrenos de esquina com testadas iguais ou menores que 30,00m (trinta metros) o nível 

mediano deverá ser calculado pela média aritmética dos níveis medianos das testadas; 

II. Em terrenos de esquina com testadas superiores a 30,00m (trinta metros), cada trecho de 

no mínimo 15,00m (quinze metros) e no máximo 30,00m (trinta metros) deverá ser 

considerado como independente para efeito da determinação do nível mediano ou será, 

adotado como nível mediano único nível mediano do trecho mais baixo do meio fio, quando 

se tratar de terreno de uma só testada, ou a média aritmética dos trechos mais baixos do meio 

fio quando se tratar de terreno de esquina. 

III. Em edificações recuadas do alinhamento predial, em terrenos com desníveis na faixa do 
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recuo de no mínimo 2,00m (dois metros) em relação ao meio fio ou em edificações em 

encostas o nível mediano será adotado na projeção horizontal da fachada sobre o perfil 

natural do terreno. A faixa de terra existente entre o alinhamento e a fachada voltada para o 

logradouro não poderá ser removida. 

 

Figuras 14 - Subsolo Edificações Recuadas do Alinhamento 

 

Fonte: URBTEC™ 

IV. Em terrenos com testadas para ruas opostas, as disposições relativas à posição do nível do 

subsolo deverão ser cumpridas para cada uma das ruas, conforme segue: 

Figuras 15 - Terrenos com Testadas para Ruas Opostas

 

Fonte: URBTEC™ 
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CAPÍTULO VI - DA DRENAGEM PLUVIAL 

Seção I – Águas Pluviais e Infiltração 

Art. 133 Todos os terrenos deverão ser convenientemente preparados para dar escoamento 

às águas pluviais e de infiltração. 

Parágrafo Único. Quando necessário, a juízo do órgão competente, poderá ser exigida a 

execução de sistema de drenagem no lote. 

Art. 134 O escoamento deverá ser feito de modo que as águas sejam encaminhadas para 

curso de água ou vala que passe nas imediações, ou ainda, para o sistema de captação de 

águas pluviais da via pública, devendo, neste caso, ser conduzida sob o passeio ou através de 

instituição de servidão nos imóveis. 

Parágrafo Único. As despesas com a execução da ligação das galerias pluviais correrão 

integralmente por conta do interessado. 

Art. 135 Nas edificações construídas no alinhamento, as águas pluviais provenientes de 

telhados, balcões, marquises e aparelhos de ar condicionado, deverão ser captadas por meio 

de calhas e condutores e conduzidas para dentro do lote ou diretamente para as galerias de 

águas pluviais. 

Parágrafo Único. Os condutores nas fachadas lindeiras à via pública serão embutidos até a 

altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), acima do nível do passeio. 

Art. 136 Não será permitida a ligação de condutores de águas pluviais à rede de esgotos, bem 

como a ligação da rede de esgotos aos condutores de águas pluviais. 

Art. 137 As águas pluviais deverão escoar dentro dos limites do imóvel, não sendo permitidos 

o desaguamento diretamente sobre os lotes vizinhos ou logradouros públicos. 

Art. 138 Nas edificações implantadas no alinhamento dos logradouros públicos, as águas 

pluviais provenientes dos telhados, balcões, terraços, marquises e outros locais voltados para 

o logradouro público, serão captadas em calhas e condutores para despejo na sarjeta 

passando sob os passeios. 
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Art. 139 Em observância ao disposto no Código Civil, deverá haver reserva de espaço para a 

passagem de canalização de águas pluviais provenientes de lotes a montante, exigência esta 

extensível a canalização de esgoto. 

Art. 140  A área permeável no lote para absorção superficial e profunda das águas pluviais 

deverá ser ajardinada sobre o solo natural ou áreas executadas com pavimentação 

semipermeáveis e garantida pela execução dos seguintes parâmetros: 

I. A área permeável consiste em toda parte do terreno que não possui revestimento de piso 

ou possua piso semipermeável, permitindo que a água da chuva penetre no solo, revestido 

com vegetação, de conformidade com os índices da tabela a seguir: 

Tabela II - Taxa de Permeabilidade Mínima por Zona 

ZONA TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA 

ZONA CENTRAL - ZC 15% 

ZONA DE TRANSIÇÃO - ZT 25% 

ZONA RESIDENCIAL 3 – ZR 3 25% 

ZONA RESIDENCIAL 2 – ZR 2 30% 

ZONA RESIDENCIAL 1 – ZR 1 35% 

ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA – ZOC 40% 

ZONA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – ZHIS 15% 

EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 4 – EDU 4 25% 

EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 3 – EDU 3 25% 

EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 2 – EDU 2 25% 

EIXO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1 – EDU 1 20% 

EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – EDE 15% 

ZONA INDUSTRIAL ESPECIAL – ZIE 15% 

EIXO PARQUE – EP 30% 
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ZONA TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA 

ZONA HISTÓÓRICA DE MARCÍLIO DIAS – ZHMD 30% 

ZONAS URBANAS DISTRITAIS 30% 

* Quando a somatória da taxa de permeabilidade da Tabela II - de Taxa de Permeabilidade 

Mínima por Zona  com a taxa de ocupação, definida pela Lei de Zoneamento Uso e Ocupação 

do Solo, for superior à 1,00 (um inteiro), a taxa de permeabilidade deverá ser respeitada e a 

taxa de ocupação reduzida proporcionalmente. 

II. Na hipótese de utilização de pavimentação semi-permeável, apenas a área correspondente 

ao percentual efetivo de drenagem do pavimento adotado será considerada como área 

permeável. 

III. Não entram no cálculo as porções de terreno com terra compactada ou qualquer outro tipo 

de cobertura que não ofereça permeabilidade suficiente para a absorção de água pelo solo. 

§ 1º A taxa de permeabilidade é o percentual da área do terreno que deve ser mantido 

permeável, portanto, havendo impermeabilização e/ou alterações na superfície vegetada do 

lote sem autorização dos departamentos responsáveis da Município, haverá aplicação de 

multa, conforme indicado no quadro de infrações. 

Art. 141 Além das edificações todas as áreas destinadas a piscinas, acesso de veículos, 

estacionamentos descobertos e canchas descobertas serão consideradas impermeáveis. Com 

exceção dos acessos de veículos para habitações unifamiliares (até 3 unidades habitacionais) 

e habitações unifamiliares em série (acima de 3 unidades habitacionais), que poderá ser 

admitido considerar o canteiro central entre rodas como permeável. 

Seção II – Conservação de Cursos D’Água e Valas no Interior dos Terrenos, Projetos e 

Canalizações 

Art. 142 Caberá ao proprietário de terrenos com cursos de água, lagos ou valas, independente 

de largura, extensão ou vazão, mantê-los limpos, desembaraçados e com livre escoamento, 

nas duas margens, nos limites de sua propriedade. 
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§1º O órgão competente, quando julgar conveniente, poderá exigir do proprietário a 

contenção ou a regularização dos cursos de águas nos limites dos respectivos terrenos. 

§2º Nos casos de cursos de águas, lagos ou valas constituírem divisas de terrenos, os 

proprietários ribeirinhos deverão dividir os ônus das obras exigidas pelo órgão competente. 

§3º Em hipótese alguma poderá ser executado desvio de cursos de águas, tomada de águas, 

construção de açudes, represas, barragens, tapumes, contenções, canalizações, galerias 

celulares, pontes e passarelas, ou qualquer obra que venha alterar ou impedir o livre 

escoamento de águas nos seus cursos primitivos ou retificados, sem a devida licença ou 

autorização dos órgãos ambientais competentes. 

§4º A construção de obras, independente de porte ou uso, somente poderá ser feita nas 

margens, no leito ou sobre os cursos de água, lagos ou valas, mediante análise de órgão 

competente, nas seguintes condições: 

I. Não sejam alterados as secções de vazão existentes acomodadas e o volume de vazão 

anterior, prejudicando áreas à jusante; 

II. Não ocorram interferências na manutenção, como limpezas manuais e dragagens; 

III. Não sejam obstruídas, com obras de arte, sem a devida orientação do órgão competente; 

IV. Em situações emergenciais sejam retirados todos e quaisquer obstáculos, que possam 

obstruir os cursos de água, com vazão em alta velocidade e maior volume, tais como: estacas, 

escoras, tapumes, areia, pedra, ferro, tábuas e outros materiais necessários na execução de 

obras; 

V. Seja mantido o afastamento do eixo ou margem do curso de água determinados em 

legislação especifica. 

Seção III – Dos Efluentes Hídricos, Águas Servidas e Esgoto 

Art. 143 Todas as edificações ou atividades que gerem efluentes sanitários, industriais, 

infectantes ou contaminantes deverão possuir tratamento adequado às suas características 

específicas, em atendimento a legislação ambiental. 

§1º Onde existir a rede de coleta de esgoto, as edificações ficam obrigadas a se conectar na 
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rede, instalar caixa de gordura, e desativar os sistemas alternativos de disposição final. 

§2º Em áreas não atendidas por rede de coleta de esgoto, as edificações devem implantar 

sistemas alternativos de tratamento e disposição final, o proprietário fica obrigado a efetuar 

manutenções periódicas e manter sinalizada sua localização precisa no lote conforme norma 

técnica vigente.  

Art. 144 As fossas Sépticas deverão observar as distâncias horizontais mínimas:  

I. 1,50 m de construções, laterais e fundo do terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal 

predial de água;  

II. 3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;  

III. 15,0 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza.  

§1º As distâncias mínimas são computadas a partir da face externa mais próxima aos 

elementos considerados.  

§2º As medidas internas das fossas devem observar o que segue:  

i. profundidade útil: varia entre os valores mínimos (de 1,20 à 1,80m) e máximos (2,20 à 

2,80m) conforme NBR 7229/1993;  

ii. diâmetro interno mínimo: 1,10 m;  

iii. largura interna mínima: 0,80 m;  

iv. relação comprimento/largura (para tanques prismáticos retangulares): mínimo 2:1; 

máximo 4:1.  

Art. 145 Os filtros Anaeróbios deverão seguir as recomendações da NBR 13.969/97, e 

observar as seguintes especificações mínimas:  

I. utilizar no filtro somente pedra pulmão ou seixo de rio, com tamanho acima de 15 cm, com 

as dimensões mais uniformes possíveis; 

II. A altura do leito filtrante é limitada a 60 cm, cerca de 3 carrinhos de mão; 

III. A altura do fundo falso deve ser limitada a 60 cm, já incluindo a espessura da laje; 

IV. Vedar as entradas e saídas dos canos de PVC e emendas dos tubos com cimento; 
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V. Os tubos-guia de drenagem devem ter diâmetro mínimo de 100 mm PVC; 

VI. Sobre os procedimentos de limpeza e manutenção, recomenda-se a retirada, por empresa 

especializada, do lodo a cada 12 meses (1 ano), sendo que 10% de seu volume devem ser 

deixados no interior da fossa e do filtro; 

VII.  Respeitar os desníveis de entrada e saída: fossa 5 cm e filtro anaeróbio 10 cm. 

Figura 15 – Fossa Séptica e filtro anaeróbio 

 

Fonte: URBTEC™ 

Art. 146 Todo imóvel está sujeito à fiscalização relativa aos efluentes hídricos, ficando 

assegurado o acesso aos agentes fiscalizadores. 

§1º. Quando for atestado rede de esgoto em frente ao lote deverá fica dispensado o sistema 

fosso e filtro. 

§2º. Verificando-se poluição hidrossanitário na região e não sendo possível a vistoria interna 

do imóvel, o proprietário será notificado a prestar os devidos esclarecimentos junto ao órgão 

competente. 

CAPÍTULO VII - DA ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 

Art. 147 Na promoção da acessibilidade serão observadas as regras previstas na Lei Federal 

no 10.098/2000 e no Decreto no 5.296/2004 que a regulamenta, complementadas pelas 
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normas técnicas de acessibilidade da ABNT, especialmente a NBR 9050, e pelas disposições 

contidas na legislação estadual e municipal aplicáveis, além das disposições deste Código. 

Parágrafo único. A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos 

devem atender aos princípios do desenho universal, de forma a conformar rotas acessíveis 

livres de barreiras, tendo como referências básicas o conjunto de normas técnicas sobre 

acessibilidade da ABNT e a legislação específica.  

Art. 148 Salvo situações tecnicamente justificadas, toda edificação para uso público ou 

coletivo deverá garantir condições externas e internas de acesso, circulação e utilização por 

parte das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme as disposições legais e 

as Normas Técnicas Brasileiras de Acessibilidade, através de rotas acessíveis, mediante a 

adoção de pisos, rampas, artefatos, equipamentos e sinalizações especiais regulamentares.  

 §1° Nas edificações de uso público ou coletivo, bem como nas edificações de uso particular 

destinadas à habitação coletiva, e nas habitações transitórias e similares, deverão atender aos 

preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao 

público - acesso, estacionamento, áreas de embarque e desembarque, circulação, e áreas de 

usos coletivos dos moradores -, conforme padrões da legislação e das Normas Técnicas 

Brasileiras pertinentes à acessibilidade, em especial de acordo com as especificações da NBR 

9050 - ou norma técnica oficial que a substitua -, garantindo a utilização dessas áreas por parte 

das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida através de rotas acessíveis.  

§2° Fica o autor do projeto e/ou responsável técnico da obra responsável pelo rigoroso 

atendimento a essas disposições.   

Art. 149 Todas as vias internas, passeios, jardins, e demais instalações internas nas áreas 

comuns são de responsabilidade dos proprietários, ficando o Município isento de qualquer 

despesa com instalação, conserto ou manutenção das mesmas.   

Art. 150 Nos casos do parágrafo 1° do art. 132, as edificações deverão seguir também a NBR 

14880 "Saídas de emergência em edifícios, escadas de segurança, controle de fumaça", ou 

norma técnica oficial que a substitua, sendo seu dimensionamento e adequada eficiência de 
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responsabilidade do autor do projeto e/ou responsável técnico pela execução da obra.  

Seção I - Das Calçadas, passeios, muros e grades  

Art. 151 Para assegurar o trânsito seguro e acessível a todos os pedestres, as calçadas deverão 

ser executadas ou reparadas conforme padrão municipal estabelecido nesta lei complementar 

Anexo II, e a critério do Município, será dada a continuidade dos padrões das calçadas 

adjacentes.  

 Parágrafo único. Na construção de calçadas ou espaços públicos é necessária a implantação 

de elementos de acessibilidade conforme as especificações presentes na NBR 9050 ou norma 

técnica oficial que a substitua.  

Art. 152  Em terrenos de esquina, a distância entre o muro, gradil ou a própria fachada, 

quando construída no alinhamento predial, e o meio fio deverá possuir a mesma largura das 

calçadas, sendo que a distância mínima admitida será de 3,00m (três metros) na bissetriz do 

ângulo formado pelos dois alinhamentos prediais.  

Art. 153 A calçada pública poderá ser setorizada em até 3 (três) faixas, conforme Anexo III 

deste Código, e devem seguir os padrões especificados no Anexo II, obedecendo as seguintes 

definições e ordem de prioridade:   

I.  Faixa livre ou passeio: destinada exclusivamente à circulação de pedestres, livre de 

qualquer obstáculo físico permanente ou temporário; deve possuir largura mínima de 1,50m 

(um metro e cinquenta centímetros) e a superfície do piso deve ser regular, firme e 

antiderrapante com inclinação transversal constante de no mínimo 1% (um por cento) e no 

máximo 3% (três por cento).   

II. Faixa de serviço: situada entre a pista de rolamento e a faixa livre, é destinada à colocação 

de árvores, rampas de acesso para veículos ou para pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, postes de iluminação, sinalização de trânsito, tampas de caixas de inspeção, 

instalações subterrâneas e mobiliário urbano como bancos, floreiras, telefones e lixeiras; deve 

possuir largura mínima de 0,70m (setenta centímetros) em ruas sem arborização e 1m ( um 

metro) para ruas com arborização, a superfície deverá ser permeável, com tratamento 
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gramado quando não for acesso de veículos e/ou pedestres, casos em que receberá o mesmo 

tratamento que a superfície da faixa livre;  

III. Faixa de acesso: situada em frente ao imóvel, entre a faixa livre e atestada do lote, 

destinando-se ao acesso e apoio à propriedade, onde pode estar vegetação, rampas, 

toldos/marquises, e mobiliário móvel como floreiras e mesas de bar, desde que não dificultem 

o acesso à edificação ou criem obstáculo para os usuários da faixa livre; sua existência ou não, 

bem como seu dimensionamento, inicia-se a partir da garantia da faixa livre e de serviço, e 

sua superfície deverá ser permeável, com tratamento gramado quando não for acesso de 

veículos e/ou pedestres, casos em que receberá o mesmo tratamento que a superfície da faixa 

livre.  

Figura 16 - Setorização das Calçadas (Anexo III) 

 
Fonte: URBTEC™ 

 

§1º As faixas de acesso e de serviço poderão receber o mesmo tratamento que a superfície 

da faixa livre quando os imóveis estiverem inseridos em vias centrais ou fizerem frente para 

os Eixos de Desenvolvimento Urbano, de acordo com a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação 

do Solo.  
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§2º A utilização da faixa de acesso deverá ser regulamentada por Decreto Municipal.  

Art. 154 Na faixa livre ou passeio deve ser executado piso com largura paralela ao meio-fio, 

conforme especificado nas figuras do Anexo III, salvo em casos de existência de vegetação de 

grande porte ou outras interferências de difícil remoção, quando poderá ser executado de 

forma a desviá-los.  

Art. 155 A construção ou reforma dos passeios deverá atender aos padrões estabelecidos na 

Norma Técnica Brasileira de Acessibilidade – NBR 9050 – e aos seguintes padrões básicos: 

I. Piso regular, estável, nivelado e contínuo, de material resistente e antiderrapante, sob 

qualquer condição climática; 

II. Faixa para circulação de pedestres em linha reta e livre de obstáculos com, no mínimo, 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de largura; 

 

Figura 17 - Acessibilidade: Elementos do Passeio 

 

Fonte: URBTEC™ 
 

I. Desníveis devidamente sinalizados e, sempre que possível, superados por intermédio de 
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rampas; 

II. Elementos dispostos sobre o passeio devidamente sinalizados e contornados com piso tátil 

de alerta, bem como instaladas golas ou contornos para demarcação dos canteiros de árvores 

e áreas ajardinadas no nível do piso; 

III. Inclinação transversal máxima de 3% (três por cento). 

§1o Em passeios já consolidados, no caso de comprovada inviabilidade da adoção da largura 

mínima estabelecida para a faixa de circulação de pedestres, será admitida largura menor, 

desde que esta resulte na maior largura possível livre de obstáculos para o trânsito de 

pedestres. 

§2o É obrigatória a construção de rampa de acesso ao passeio junto à faixa de travessia de 

pedestres dotada com todos os elementos e padrões da NBR 9050.  
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Figura 18 - Acessibilidade: Rebaixo da guia do Passeio e Rampa para Travessia de Pedestres 

 

Fonte: URBTEC™ 
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§3º As soluções de acesso para vencer eventuais desníveis entre o passeio e a linha de testada 

do terreno deverão estar localizadas no interior do lote. 

Art. 156 Para as construções em lotes de esquina ou junto às faixas de travessia de pedestres, 

deverão ser previstos e executados rebaixamentos de calçada com rampas conforme o Anexo 

III e o disposto na NBR 9050, ou outra norma técnica oficial que a substitua, e considerações 

a seguir:   

I. não deve haver desnível entre o término da calçada e a pista de rolamento.   

II. os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres e 

quando localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si.   

III. todo rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres deve ser sinalizado com piso 

tátil de alerta.  

Figura 19 - Rampas de Acessibilidade 

 
Fonte: URBTEC™ 

 

Art. 157 A inclinação longitudinal das calçadas deverá acompanhar a inclinação da via em que 

se encontra.  

§1° Quando existirem áreas com declividade acentuada, maior que 15% (quinze por cento), 

poderão ser executados degraus somente nas faixas de serviço e de acesso.   
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§2° A faixa livre deverá permanecer sem obstáculos.  

Art. 158 Quando da execução das calçadas será obrigatória a colocação de meio fio ou a 

substituição do meio fio existente, devendo seguir o padrão de 15cm contados da pista de 

rolamento de um logradouro. 

Art. 159 Para o plantio de árvores em calçadas públicas deverá ser elaborado o Plano de 

Arborização de Vias Públicas de Canoinhas, que especificará a espécie que poderá ser plantada 

em cada via, assim como as distâncias entre as árvores.  

Art. 160 Os muros e gradis de lotes voltados para via pública deverão ser construídos com 

altura máxima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) salvo quando a exigência 

técnica para integridade do terreno determinar altura maior.  

Art. 161 Os muros de divisa entre lotes deverão ter altura máxima de 3,00m (três metros), 

contados do lado em que o terreno se apresentar mais alto, acompanhando a inclinação do 

terreno, e ser executados em material que garanta a privacidade de cada proprietário, sendo 

vedado o uso de gradis e cercas vivas como fechamentos das divisas.   

Parágrafo único. Nos casos de divisa com área de preservação permanente, fundo de vale ou 

semelhante, o fechamento deverá ser feito utilizando elementos vazados e/ou cercas vivas, 

ou a critério da Órgão municipal responsável pelo meio ambiente.   

Art. 162 Os muros entre vizinhos ou de divisa poderão ser construídos no eixo da linha de 

divisa, pertencendo a ambos proprietários; ou no limite e dentro da propriedade de um só, 

quando então pertence exclusivamente a este, não podendo ser utilizado, em nenhuma 

hipótese, pelo outro sem a anuência do proprietário.   

Art. 163 Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grade ou 

outras estruturas similares, a altura mínima do primeiro fio energizado deverá ser de 2,50m 

(dois metros e cinquenta centímetros) em relação ao nível do solo da parte externa do 

perímetro cercado, se na vertical, ou 2,20m (dois metros e vinte centímetros) do primeiro fio 

em relação ao solo, se instalada inclinada em 45° (quarenta e cinco graus) para dentro do 

perímetro.   
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Art. 164 Serão obrigatórios muros de arrimo sempre que os cortes ou aterros ocorrerem junto 

às divisas do terreno ou no alinhamento.  

§1° Os muros de arrimos deverão obrigatoriamente ser projetados e executados por 

profissional habilitado, comprovado mediante a apresentação da ART ou RRT específica do 

autor e executor da obra.  

§2° A altura máxima do muro de arrimo deve seguir a altura máxima dos muros de acordo 

com o artigo 144.  

Seção II - Dos Acessos e Circulações 

Art. 165 Quando houver pavimentação definitiva da via, o rebaixamento do meio-fio para 

entrada e saída de veículos dependerá de autorização do Município e respeitará as seguintes 

condições:  

I. Largura máxima de 3,00m (três metros) sendo permitido 1 (um) acesso para uso 

residencial, 2(dois) para lotes de meio de quadra e 3 (três) acessos para lote de esquina para 

uso comercial e multifamiliar;  

II. Deverá preservar no mínimo 10,00m (dez metros) entre rebaixamentos;  

III. Para lotes de esquina, o rebaixamento do meio-fio deverá respeitar um afastamento 

mínimo de 5,00m (cinco metros) a partir do encontro das testadas dos imóveis;  

IV.  Empreendimentos que demandem acessos maiores poderão ter sua situação analisada 

pela Secretaria Municipal de Planejamento, desde que asseguradas a livre circulação de 

pedestres e a fluidez no trânsito de veículos, exceto os empreendimentos geradores de 

tráfego, que deverão atender ao disposto no art. 161 deste Código.  

 Parágrafo único.  Nas vias públicas não pavimentadas, as edificações deverão ter seus acessos 

compatíveis com as condições acima mencionadas, a fim de cumprirem com este dispositivo 

por ocasião da implantação da pavimentação definitiva.   

Art. 166 Os acessos de veículos aos lotes deverão ser por meio de rebaixamentos de meio-fio 

ou rampas, de acordo com as disposições abaixo elencadas:  
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I.  Quando a declividade do terreno exigir rampa para o acesso de veículos, a mesma deverá 

ser executada, para os casos consolidados, somente dentro das faixas de serviço e de acesso, 

descritas no ANEXO III deste Código, conforme o ANEXO II (B) e possuir inclinação máxima de 

20% (vinte por cento);  

II. A inclinação transversal da faixa de circulação de pedestres, a faixa livre, deverá ser 

preservada e ter, no máximo, 3% (três por cento).    

§1° Quando a calçada pública possuir largura menor que 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros) a rampa para acesso de veículos deverá situar-se dentro da área do lote.   

§2° Nos casos do inciso I deste artigo que não seja possível atender a rampa somente nas 

faixas de serviço e de acesso, descritas no Anexo III conforme o Anexo II (B), o remanescente 

deverá ser atendido dentro da área do lote.   

Figura 20 - Rampas de Veículos 

 
Fonte: URBTEC™ 

Seção III - Do Estacionamento de Veículos 

Art. 167 O número de vagas de estacionamento de veículos e a área de carga e descarga 
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deverão seguir as proporções indicadas na Tabela constante do Anexo IV deste Código, 

conforme o uso da edificação.  

Art. 168 Os lotes que abrigarem estacionamentos e pátios de veículos deverão apresentar 

circulação independente para veículos, com inclinação máxima de 25% (vinte e cinco por 

cento), e pedestres, garantindo condições de acessibilidade de acordo com a NBR 9050, ou 

outra norma técnica oficial que a substitua.  

Art. 169 A fim de garantir o estacionamento dos veículos particulares fora das vias públicas, 

serão exigidas vagas de estacionamento em garagens, abrigos ou áreas descobertas, em 

conformidade com o Anexo IV deste Código.   

 §1º As áreas internas de estacionamento para veículos, cobertas ou não, terão acesso para a 

via pública e serão dotadas de vagas com o padrão mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta 

centímetros) de largura por 4,5m (quatro metros e meio) de comprimento, exceto vagas para 

pessoas com deficiência, áreas de estacionamento destinadas a outros tipos de veículos que 

não o de passeio e demais ressalvas desta lei. 

Figura 21 - Vagas para Veículos: Dimensões 

 
Fonte: URBTEC™ 

 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 343 

  

§2º Quando distribuídas paralelamente à pista de rolamento que lhes dá acesso, as vagas 

adotarão padrão mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de largura por 

6,00m (seis metros) de comprimento. 

Figura 22 - Estacionamentos: Dimensionamento de Vagas ao Longo da Pista de Acesso 

 
Fonte: URBTEC™ 

 

§3o. A vaga para estacionamento e guarda de motocicletas terá as dimensões mínimas de 

1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de largura e 2m (dois metros) de comprimento, 

com área mínima de 3m² (três metros quadrados). 

§4º Nas garagens ou estacionamentos de edifícios residenciais será admitido vagas 

dependentes entre si, desde que se destinem a mesma unidade, e que tenha no mínimo 1 

(uma) vaga livre por unidade.   

§5º Quando, no mesmo terreno, coexistirem usos e atividades diferentes, o número de vagas 

exigidas será igual à soma das vagas necessárias para cada uso e atividade.   

 §6º O número de vagas para o uso de atividades, não especificadas no Anexo IV deste Código, 

será calculado por analogia.   

 §7º Os acessos devem ser representados no projeto arquitetônico, identificando os 

rebaixamentos de meio-fio, de acordo com o disposto neste Código.  
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 §8º Os espaços destinados aos estacionamentos e pátios de carga e descarga deverão estar 

situados totalmente dentro dos limites do lote, de acordo com este Código.   

§9º Os corredores de circulação, com sentido único de tráfego, deverão atender a largura 

mínima de 3,00m (três metros) quando possuírem vagas com ângulo de 30 graus, 3,50m (três 

metros e cinquenta centímetros) para vagas com ângulo de 45 graus, 4,00m (quatro metros) 

para vagas em 60 graus e 5,00m (cinco metros) para vagas em ângulos de 90 graus.  

§10 Os corredores de circulação com sentido duplo de tráfego deverão possuir largura mínima 

de 5,00m (cinco metros), sendo permitida a largura de 3,00m (três metros) apenas quando o 

corredor de circulação der acesso a, no máximo, 15 (quinze) vagas de estacionamento, 

obrigatórias ou não.  

§11 Estacionamentos cobertos, quando situados no pavimento térreo, devem ter, no mínimo, 

duas faces livres de qualquer vedação, como alvenarias, esquadrias ou gradis e assemelhados.  

Art. 170 Os espaços destinados à garagem ou estacionamento não poderão sofrer 

modificações de uso, salvo quando a garagem ou estacionamento for transferido, com o 

mesmo número de vagas e área de manobra, para outra área dentro do mesmo lote.   

Art. 171 No cálculo do número mínimo de vagas de estacionamento deverão ser reservadas 

vagas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, localizadas próximo às entradas 

dos edifícios, destinados aos usos comerciais e de serviços públicos e privados, com largura 

mínima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) e comprimento de 5,00m (cinco 

metros) na proporção de 2% (dois por cento) do total de vagas.  

Parágrafo único. Quando houver a exigência de 01 (uma) única vaga de estacionamento está 

deverá atender as dimensões mínimas necessárias para os deficientes físicos, definidas no 

caput deste artigo.  
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Figura 23 - Vagas para Veículos: Condições de Acessibilidade 

 
Fonte: URBTEC™ 

 

Art. 172 Nos estacionamentos de veículos, públicos e privados, serão reservadas, no mínimo, 

5% (cinco por cento) do total de vagas para os veículos conduzidos por idosos, ou que os 

transportem, nos termos do que dispõe o artigo 41, da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro 

de 2003.   

§1º As vagas de que tratam o caput deste artigo devem ser posicionadas de forma a garantir 

a melhor comodidade ao idoso.   

§2º Considera-se idoso, para os fins desta Lei, a pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, nos termos do artigo 1º, da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003.   
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Art. 173 Nos casos de edificações destinadas à habitação coletiva e habitação transitória e 

similares, que estejam obrigadas à implantar unidade(s) habitacional(is) adaptável(is) ao uso 

por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a(s) vaga(s) de estacionamento 

referente(s) a esta(s) unidade(s) adaptável(is) deverá(ão) atender às  dimensões mínimas 

necessárias para os veículos conduzidos por, ou que transportem, pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida.   

Art. 174 Para as edificações, já existentes até a data de aprovação deste Código, que forem 

objeto de obras de reforma, sem alteração do uso nem ampliação da área construída não 

serão exigidas vagas adicionais para estacionamento.   

Art. 175 Nas edificações existentes que foram devidamente licenciadas pelo Município e que 

forem objeto de obras de ampliação da área construída, sem alteração do uso da área 

existente e licenciada, será exigido o provimento de vagas de estacionamento calculado sobre 

a área acrescida, conforme o uso da área acrescida, na proporção estabelecida no Anexo IV 

deste Código.   

Parágrafo único. Quando situadas em lotes na Zona Central - ZC, de acordo com Lei de 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município, as edificações mencionadas no caput 

desse artigo poderão ter as exigências de estacionamento reduzidas, após análise e parecer 

favorável da Secretaria Municipal de Planejamento.   

Art. 176 É de responsabilidade do autor do projeto, do responsável técnico da obra, do titular 

da licença e/ou do empreendedor o dimensionamento e o detalhamento das vias internas de 

circulação de veículos e pessoas, que deverão garantir a qualidade dos ambientes e a 

segurança dos usuários, ficando os passeios de pedestres bem identificados para não gerarem 

conflito com os veículos.  

 §1º As habitações coletivas ou condomínios edilícios habitacionais com 20 (vinte) unidades 

ou mais deverão possuir estacionamento para visitantes na proporção de 1 (uma) vaga para 

cada 20 (vinte) unidades habitacionais.  
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§2º O estacionamento para visitantes deverá destinar a proporção de 2% (dois por cento) do 

total de vagas, sendo obrigatória ao menos 1 (uma) vaga a pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, devendo ser respeitadas as dimensões mínimas estabelecidas no Art. 

142 deste Código.  

§3º Ficam excluídas da obrigatoriedade de estacionamento de visitantes, as habitações de 

interesse social.  

Art. 177 Os empreendimentos geradores de tráfego deverão possuir áreas de acumulação de 

veículos internamente ao lote, de maneira a garantir condições seguras de mobilidade urbana, 

não obstruindo a pista de rolamento de veículos e as calçadas públicas durante o fluxo de 

entrada e saída.  

Art. 178 As áreas livres, resultantes de recuo frontal, podem ser consideradas para efeito de 

cálculo de área de estacionamento ou guarda de veículos, desde que esse recuo seja igual ou 

superior a cinco metros (5,00m), respeitados os espaços de passeio, as regras de acesso ao 

lote e a taxa de permeabilidade estabelecida,  cujas vagas deverão possuir: 

I.  Demarcação do limite da vaga, no alinhamento predial, com tinta amarela, a qual não 

poderá em hipótese alguma, projetar-se sobre o passeio; 

II.  Placa de alerta contendo a informação de que "veículos que ultrapassarem o limite serão 

passíveis de multa" por estarem estacionados sobre o passeio, independente da largura do 

mesmo; 

III. Extensão máxima de guia rebaixada de 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros), 

intercaladas com ilhas de pedestres de no mínimo 1,60m (um metro e sessenta centímetros); 

IV. Possuir barreira física entre passeio e estacionamento, tais como: canteiro, mureta, gelo 

baiano, dentre outros); 

V. Ser rebaixada para ocupações de uso comercial ou misto. 

Parágrafo único. A área de recuo frontal a que se refere o caput deste artigo não é levada em 

conta para o cálculo da área de estacionamento, se houver previsão do alargamento da via. 
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CAPÍTULO VIII - DAS INSTALAÇÕES 

Seção I - Instalações Pluviais, Sanitária, Hidráulica e Elétrica 

Art. 179 As instalações prediais em geral deverão atender, além do descrito nesta Seção, às 

demais legislações, normas e a padrões técnicos definidos por órgãos competentes regionais, 

pelas agências públicas de regulação e pelas companhias prestadoras do serviço público.    

Art. 180 Todas as unidades das edificações comerciais e de serviços deverão conter, no 

mínimo, 1 (um) sanitário adaptado ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

observando-se que nas edificações acima de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) 

de área útil, é obrigatória a construção de, no mínimo, 2 (dois) sanitários, ambos adaptados, 

separados por sexo, ou de 3 (três) sanitários, 2 (dois) deles separados por sexo e um adaptado 

para os 2 (dois) sexos.   

Art. 181 A habitação institucional do tipo alojamento deverá ter instalações sanitárias, na 

proporção de um vaso sanitário, um chuveiro e um lavatório, no mínimo, para cada grupo de 

16 (dezesseis) leitos por pavimento, devidamente separados por sexo.   

Art. 182 Somente serão autorizadas as ligações de abastecimento de luz, água e/ou 

tratamento de esgotos sanitários para edificações que possuam alvará devidamente aprovado 

pela Secretaria de Planejamento nos termos desta Lei.  

Art. 183 Excepcionalmente será autorizado sistema de abastecimento de água e/ou 

tratamento de esgotos sanitários para novas edificações localizadas em área onde não houver 

rede pública de distribuição de água e/ou de coleta de esgoto, mediante projeto técnico de 

sistema independente, em que conste a previsão para se ligar o sistema autônomo à futura 

rede de distribuição de água e/ou ao serviço público de coleta e tratamento de esgotos. 

§1º Para efeitos deste Código, entende-se sistema autônomo de tratamento de esgoto o 

conjunto de fossa, filtro biológico e sumidouro. 

 §2° O projeto de sistema autônomo referido no caput deste artigo será permitido para 

habitações unifamiliares, para habitações em condomínio edilício horizontal e vertical, com 
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até 50 (cinquenta) unidades e para o uso do comércio, serviços, públicos e habitações 

institucionais com área construída inferior a 5.000m² (cinco mil metros quadrados).  

 §3º Para edificações com unidades e área construída acima do citado no parágrafo anterior, 

seja exigida estação de tratamento de esgoto sanitário, devidamente aprovada por órgão 

ambiental competente.  

Figura 24 - Esgotamento Sanitário: Soluções Individuais 

 

 

Fonte: URBTEC™ 
 

§4o Da definição do sistema previsto no parágrafo anterior devem ser consideradas a natureza 

e a utilização do solo, a profundidade do lençol freático, o grau de permeabilidade do solo e a 
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localização da fonte de água de subsolo para consumo, além das condições de previsão de 

ligação à futura rede pública de coleta. 

§5o Os sistemas individuais de esgotamento sanitário deverão estar localizados de forma a 

garantir o acesso de serviços de limpeza. 

Art. 184 Em edificações localizadas em terrenos com solos sem condições físicas de infiltração 

será proibida a instalação de sistema autônomo.   

Art. 185 As instalações, canalizações e jardins para drenagem de águas pluviais deverão 

atender aos critérios de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade, economia 

e adequação quanto à destinação hídrica no solo.  

 §1º Nas edificações e nos elementos construídos que avançam sobre o alinhamento predial 

como marquises, toldos e quebra-sóis, é obrigatória a adoção de medidas que garantam o 

escoamento das águas pluviais e evitem o gotejamento, sem descargas nos imóveis lindeiros 

ou sobre as calçadas públicas.   

§2º As águas pluviais, coletadas sobre marquises, quebra-sóis, calçadas em recuos, beirais e 

outros elementos externos, deverão ser canalizadas, por baixo dos passeios, às galerias de 

águas pluviais, onde existirem, ou na sarjeta, onde não houver galerias.    

Art. 186 Nos terrenos em aclive, sempre que as condições topográficas exigirem deverá ser 

garantida a passagem de canalização de águas pluviais, provenientes de lotes à montante, aos 

quais sempre caberá o ônus relativo a estas obras.  

Parágrafo único. O terreno em declive somente poderá estender rede de águas pluviais no 

terreno à jusante, quando não for possível encaminhá-las para a via em que está situado.   

Art. 187 Em todos os terrenos em que sejam erguidas construções com implantação de rua 

interna e pátios de múltiplo uso, seja para carga, descarga e depósito ou para condomínios 

residenciais edificados ou não, será exigido projeto de drenagem com dispositivos de 

diminuição da vazão máxima de águas pluviais, conforme as normas vigentes e exigências do 

órgão competente.  
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 §1º Nesse caso será exigido para a emissão de Alvará de Construção, e/ou Reforma, e/ou 

Ampliação, o projeto de drenagem aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

 §2º A apresentação das pranchas do projeto hidráulico e/ou de drenagem deverá conter 

cotas de nível das instalações hidráulicas subterrâneas, esgotamento pluvial e sanitário e 

reservatório de retardo para águas pluviais.  

Art. 188 Nenhuma edificação poderá ser construída em terreno sujeito a alagamentos, com 

solo instável ou contaminado por substâncias orgânicas ou tóxicas, sem o saneamento prévio 

do solo.  

§1º As medidas corretivas deverão ser comprovadas através de laudos técnicos, emitidos por 

Responsável Técnico habilitado, que certifiquem a realização das mesmas, assegurando as 

mínimas condições sanitárias, ambientais, de salubridade e de segurança para sua ocupação.  

§2º A ocupação dos terrenos citados no caput do artigo só será permitida com a apresentação 

das licenças ambientais cabíveis, emitidas pelos órgãos competentes.  

Art. 189 Em observância ao art. 575 do Código Civil e ao art. 105 do Decreto nº 24643/1934 – 

Código de Águas –, as edificações construídas sobre linhas divisórias ou no alinhamento do 

lote deverão adotar solução para não lançarem água sobre o terreno adjacente ou sobre o 

logradouro público. 

Parágrafo único. O escoamento das águas pluviais do terreno e das coberturas deverá ser 

realizado por intermédio de canalização embutida e conectada ao sistema público de 

drenagem ou dirigido para a sarjeta do logradouro através de condutores sob o passeio. 

Art. 190 É proibida a ligação de coletores de águas pluviais à rede de esgotamento sanitário. 

Art. 191 No caso da realização de obras o proprietário do terreno é o responsável pelo 

controle das águas superficiais, efeitos eventuais de erosão ou infiltração, respondendo pelos 

danos aos vizinhos, aos logradouros públicos e à comunidade, pelo assoreamento e poluição 

de bueiros e de galerias. 

Art. 192 É obrigatória a existência de instalações elétricas em todas as edificações situadas 
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em logradouros servidos por rede de distribuição de energia. 

§1º. Os equipamentos de entrada de serviço de energia elétrica, como medidores e 

transformadores particulares, deverão estar situados em compartimentos tecnicamente 

adequados, segundo as normas técnicas o padrão técnico vigente estabelecido pela 

concessionária local de energia.  

§2º Os postes particulares, auxiliares e de entrada de serviço de energia deverão ser 

implantados dentro do imóvel do interessado, sendo vetada a instalação em passeio ou via 

pública, exceto em casos de edificações existentes que não permitam outra alternativa 

técnica.  

§3º Caso para o fornecimento do serviço de energia elétrica necessite travessia de vias ou 

extensão de rede, não será permitida a implantação de postes em passeios e calçadas de vias 

públicas do lado oposto ao da rede de distribuição existente, sendo vetado a travessia de vias 

de forma subterrânea, exceto em casos já existentes ou sem outra alternativa técnica. 

Art. 193 O projeto e a instalação dos equipamentos elétricos de proteção contra incêndio 

deverão cumprir as orientações do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina e a 

legislação aplicável. 

Seção II - Instalações Especiais 

Art. 194 As instalações de equipamentos para proteção de incêndio e pânico, segundo usos e 

portes definidos na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, deverão estar de acordo 

com as normas e orientações emitidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina.  

Art. 195 Todas as edificações deverão contar com instalações adequadas para o despejo e a 

coleta de resíduos sólidos domiciliares ou empresariais, de acordo com as especificações deste 

Código e em comum acordo com os mantenedores do sistema, responsáveis pelo 

carregamento, transporte e destinação desses resíduos. Toda edificação deverá dispor seus 

resíduos sólidos conforme o que segue:  

§1º As edificações comerciais e/ou de serviços com área de até 60m² (sessenta metros 

quadrados) e as habitações unifamiliares, poderão ser dispensadas de espaços específicos 
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para o lixo, que poderá ser depositado exclusivamente nas faixas de serviço da calçada 

pública. As lixeiras deverão ficar em cestos suspensos, cujo padrão será definido por 

Resolução da Secretaria Municipal de Planejamento devendo ser respeitada a faixa de 

circulação de pedestres estabelecida nesta Lei de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros).  

§2º Quando as calçadas dos imóveis do parágrafo anterior não possuírem faixas de serviço, os 

imóveis deverão prever espaço adequado dentro dos limites do lote, conforme o §3º deste 

artigo.   

§3º As demais edificações deverão reservar espaço para depósito de seu resíduo sólido, 

dentro dos limites de seus lotes, junto a sua testada, no alinhamento predial, de fácil acesso 

para a coleta e protegida de intempéries e/ou com tampa.   

Figura 25- locação de lixeira 

 

Fonte: URBTEC™ 

 

§4º Qualquer construção que produza resíduos de serviços de saúde e congêneres deverá 

apresentar depósito em local específico aprovado pelos órgãos competentes para evitar 
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contaminações, indicado em projeto além de ser transportados adequadamente por 

empresas autorizadas para esta atividade.  

 §5º Qualquer construção cujo uso produza grandes volumes de resíduos orgânicos, 

independentemente da área construída ou utilizada, deverá apresentar depósito em local 

específico no interior do lote, indicado em projeto, aprovado pelos órgãos competentes além 

de serem transportados adequadamente por empresas autorizadas para esta atividade.  

Art. 196 Edificações destinadas a abrigar usos e atividades submetidos à aprovação dos 

demais órgãos competentes interagentes com o licenciamento de obras deverão atender as 

exigências estabelecidas por estes e instruir o projeto devidamente, para posterior 

apresentação à Prefeitura, com vistas à obtenção da Alvará de Construção. 

§1o. As instalações especiais de segurança, como para-raios, detectores de fumaça e portas 

corta-fogo; e de combate a incêndios, como escadas e rampas pressurizadas, hidrantes, 

sprinklers e mangueiras, entre outros, deverão atender as normas técnicas brasileiras e às 

exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. 

§2o. Edificações destinadas a abrigar usos e atividades classificados como sujeitos à avaliação 

de impacto ambiental ou sob controle obrigatório da vigilância sanitária deverão submeter-se 

às exigências dos órgãos competentes. 

§3o. Edificações que abriguem usos e atividades que impliquem a manipulação e o descarte 

de efluentes com substâncias e/ou produtos químicos contaminantes, tais como postos de 

abastecimento e lavagem de veículos, lavagem de roupa a seco, galvanoplastia, douração ou 

cromagem, e similares, deverão ser dotados de instalações para tratamento prévio dos 

efluentes antes do seu lançamento na rede pública de esgotos, quando cabível, ou para 

acondicionamento anterior à sua destinação final, sujeitando-se às exigências dos órgãos 

competentes em cada caso. 

Art. 197 Os equipamentos geradores de calor nas edificações destinadas a abrigar atividades 

industriais deverão ser dotados de isolamento térmico, admitindo-se: 

I.Distância mínima de 1m (um metro) do teto, sendo essa distância aumentada para 1,50m 
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(um metro e cinquenta centímetros), pelo menos, quando houver pavimento superposto;  

II.Distância mínima de 1m (um metro) das paredes.  

Art. 198 As edificações destinadas a abrigar atividades de prestação de serviços automotivos 

deverão observar as exigências da legislação aplicável, além das seguintes disposições: 

I. As águas servidas serão conduzidas à caixa de retenção de óleo, antes de serem lançadas 

na rede geral de esgotos; 

II. Ser dotadas de ralos com grades em todo o alinhamento voltado para os passeios públicos; 

III. Os tanques de combustível deverão guardar afastamento mínimo de 4m (quatro metros) 

do alinhamento da via pública e demais instalações; 

IV. A edificação deverá ser projetada de modo que as propriedades vizinhas ou logradouros 

públicos não sejam molestados pelos ruídos, vapores, jatos e aspersão de água ou óleo 

originados dos serviços de lubrificação e lavagens.  

 

Figura 26 - Postos de Abastecimento: Afastamento das Bombas 

 
Fonte: URBTEC™ 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS SEGUNDO O USO DA EDIFICAÇÃO 

Art. 199  As edificações, de acordo as atividades nelas desenvolvidas, classificam-se em 
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categorias de usos conforme disposto na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do 

Município.  

Parágrafo único. Edificações, nas quais sejam desenvolvidas mais de uma atividade, deverão 

satisfazer os requisitos próprios de todas as atividades desenvolvidas.  

Art. 200 Os empreendimentos, que englobem usos habitacionais e outros usos no mesmo lote 

deverão ter acessos independentes e exclusivos para cada atividade.  

Art. 201 As edificações e instalações que abriguem inflamáveis, explosivos ou produtos 

químicos agressivos deverão ser de uso exclusivo, completamente isoladas de edificações 

vizinhas e afastadas do alinhamento predial.   

Parágrafo único. Os afastamentos deverão obedecer às Normas e Legislação específica e de 

acordo com Corpo de Bombeiros de Santa Catarina para cada atividade.   

Seção I - Das Edificações de Uso Habitacional 

Art. 202 As edificações habitacionais, segundo o tipo de utilização de suas unidades, são 

classificadas de acordo com a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.  

Art. 203 As edificações destinadas à habitação coletiva ou condomínio edilício habitacional 

deverão observar, além de todas as exigências cabíveis especificadas neste Código e na Lei de 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, as exigências do Anexo V deste Código, no que 

couber, para as áreas comuns.   

§1º Para fins deste Código, compreendem-se como áreas de lazer e recreação todos os 

espaços, edificados ou não, destinados ao lazer ativo e contemplativo, tais como salão de 

festas, salão de jogos, quiosques, churrasqueiras, espaços gourmet, quadras esportivas, 

parques infantis, piscinas, brinquedotecas, canchas de areia, jardins, bosques, dentre outros, 

incluindo áreas de preservação, desde que a legislação pertinente permita a sua utilização.  

§2º As áreas destinadas à recreação e lazer coletivos deverão apresentar, no mínimo, 10 % 

(dez porcento) calculados sobre a área privativa construída de sua área descoberta, no 
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pavimento térreo preferencialmente, ou em local acessível para pessoas com deficiência física 

ou mobilidade reduzida, sempre situada fora do recuo frontal obrigatório.  

§3º As áreas de recreação e lazer coletivos que estiverem situadas em terraços e/ou cobertura 

deverão atender aos dispositivos de segurança e proteção dos usuários, assim como atender 

às normas de acessibilidade, sob responsabilidade dos responsáveis técnicos, 

empreendedores e proprietários.  

Art. 204 A adaptação de qualquer edificação, para utilização como comércio e serviço, 

atenderá integralmente o disposto neste Código.  

Parágrafo único. Nos casos do caput do artigo, essa adaptação do uso deverá ser aprovada 

mediante solicitação de aprovação e Alvará de Construção estabelecidos neste Código.  

Art. 205 Nos casos de edificações de uso particular destinados à habitação coletiva, com mais 

de 15 unidades residenciais, será assegurado que, do total de unidades habitacionais do 

empreendimento, no mínimo 3% (três por cento) seja(m) adaptável(is) ao uso por pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, devendo ser observados, pelo menos, as 

especificações dos itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 6.9 da NBR 9050 - ou norma técnica oficial que a 

substitua.  

Art. 206 Para o caso de habitação transitória e similares, deverá ser prevista uma instalação 

sanitária com um vaso sanitário, um chuveiro e um lavatório, para cada quarto, podendo ter 

sua ventilação feita por duto.  

Art. 207 Na habitação transitória e similares, pelo menos 5% (cinco por cento), com no 

mínimo um do total de dormitórios com sanitário, devem ser acessíveis, de acordo com a NBR 

9050 - ou norma técnica oficial que a substitua.  

Seção II - Das Edificações de Uso Comunitário, Comercial e de Serviços 

Art. 208 As edificações destinadas a atividades inerentes ao atendimento básico da 

comunidade, proteção universalizada dos cidadãos ou desenvolvimento das pessoas em geral, 

obedecerão às disposições estabelecidas pelos órgãos municipais, estaduais e federais que 

tratam da matéria específica, segundo a finalidade de cada estabelecimento, observando 
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ainda os seguintes itens:   

I. edificações destinadas ao lazer, especialmente autódromo, kartódromo, centro de 

quitação, hipódromo, circo, parque de diversões, estádio, pista de treinamento, rodeio, que 

deverão obedecer às disposições estabelecidas pelos órgãos municipais, estaduais e federais 

e as normas técnicas brasileiras;   

II.  as edificações destinadas ao ensino, como creches, tutela infanto-juvenil ou ensino pré-

escolar e de ensino fundamental deverão ter arquitetura e condições construtivas compatíveis 

e adequadas a cada grupo etário que compõe sua clientela, nos termos das normas do 

Ministério da Educação, normas técnicas brasileiras, assim como, normas e resoluções 

pertinentes;   

III. as edificações destinadas à ensino superior, especialmente universitário, terão que 

observar rigorosamente, naquilo que couber, aos padrões e às condições fixadas pelos órgãos 

nacionais, estaduais e municipais de Educação, e normas técnicas brasileiras; 

IV. os espaços destinados à saúde, serviços médicos, de assistência social e os destinados às 

suas instalações prediais de apoio, especialmente, hospital, maternidade, pronto socorro, 

sanatório, ambulatório, centro de referência de assistência social, atendimento social 

atenderão à legislação e normas da vigilância sanitária, normas técnicas brasileiras e dos 

órgãos públicos competentes;  

V. edificações destinadas ao uso administrativo, destinado às edificações de administração 

pública das esferas municipais, estaduais e federais.  

Art. 209 Os usos comerciais estão classificados de acordo com o potencial de geração de 

incômodo e seus impactos, de geração de risco à saúde ou ao conforto da população, de 

acordo com a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.  

Art. 210 As edificações destinadas ao consumo de alimentos e bebidas deverão 

rigorosamente atender a normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre seus 

procedimentos e instalações, sendo obrigatório implantar sanitários de uso público separados 

por sexo.  
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Art. 211 As cozinhas, copas, despensas e locais de consumo de alimentos não poderão ter 

ligação direta com compartimentos sanitários.  

Art. 212 As edificações com atividade específica para reuniões em geral, incluindo auditórios, 

salões de festas, local para assembleias e cultos religiosos, que utilizem sons mecânicos e alto 

falantes, e outros usos de comércio e serviços que gerem ruídos acima do permitido deverão 

possuir projeto aprovado e a execução de acordo com o projeto de isolamento acústico com 

a devida ART ou RRT  específica do responsável técnico.  

§1º A eficácia ambiental do tratamento e isolamento acústico referido neste artigo será 

monitorada pela Órgão municipal responsável pelo meio ambiente e sua eficiência técnica é 

de responsabilidade do proprietário e do autor do projeto de isolamento acústico e/ou 

responsável técnico pela execução da obra, indicado na ART ou RRT, no local emissor do som.   

§2º O órgão gestor municipal do Meio Ambiente deverá exigir tratamento acústico e/ou 

afastamento adequado das divisas das edificações que não se utilizem de sons mecânicos e 

alto-falantes, mas que produzam sons ou ruídos que afetem o entorno.  

Art. 213 Edificações comerciais e de serviços deverão obrigatoriamente ter a aprovação do 

Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, quando enquadrados na IN 

001/DAT/CBMSC  ou atualização que a substitua, sendo de responsabilidade do proprietário 

e do autor do projeto e/ou responsável técnico a obtenção da mesma, devendo ser 

apresentada para a obtenção do HABITE-SE.  

Art. 214 Nas obras e edificações caracterizadas por gerar grande fluxo de pessoas e/ou 

veículos, tais como auditório, estádio, igreja, templo, ginásio esportivo, salão de exposições 

ou convenções, cinemas, teatro, complexos comerciais, hipermercados, autódromo, 

kartódromo, centro de quitação, hipódromo, parque de diversões, pista de treinamento, 

rodeio ou outros poderão ser necessários ajustes no projeto, bem como adaptações em suas 

instalações antes da autorização do seu funcionamento, e deverão obedecer às disposições 

estabelecidas pelos órgãos municipais, estaduais e federais e as normas técnicas brasileiras.  

Art. 215 As oficinas para reparo e reforma de veículos, deverão atender às seguintes 
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exigências:   

I. utilização de pisos impermeáveis no local de trabalho;  

II. instalações sanitárias para trabalhadores e demais usuários, separados por sexo quando 

em edificações maiores do que 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) de área 

construída;  

III. atendimento da legislação e/ou normas dos órgãos ambientais competentes, no que se 

refere a despejos de resíduos sólidos e materiais inservíveis, tratamento de líquidos ou óleos 

utilizados, escoamento de águas servidas, isolamento de substâncias tóxicas e poluentes das 

redes públicas de esgoto e drenagem, coleta por caixa de areia e caixa separadora para óleo 

ou elementos líquidos e pastosos;   

IV. prever área interna para o armazenamento dos veículos, de no mínimo 5 (cinco) vagas e de 

acordo com o porte da oficina;   

V. isolamento acústico quando gerador de ruído.  

Parágrafo único. A área interna mencionada no inciso IV deste artigo poderá ser reduzida após 

análise e parecer favorável da Secretaria Municipal de Planejamento. 

Art. 216 Os postos de combustível, além de cumprir disposições e normas específicas de 

legislação ambiental, de Saúde e Segurança Pública, deverão atender às seguintes diretrizes 

construtivas:    

I. ser edificados em imóveis com superfície de solo igual ou maior que 900 m² (novecentos 

metros quadrados) e que possuam, no mínimo, uma testada com 40 m (quarenta metros) 

lineares;  

II. ter, no mínimo, dois acessos para veículos de clientes em cada testada predial do lote, em 

dimensões de largura aprovadas pela Secretaria Municipal de Planejamento de modo a 

manter os meios-fios necessários ao tráfego e à segurança dos pedestres, separando seus 

passeios, por floreiras ou canteiros, em relação às manobras internas do estabelecimento.  

III.  observar a distância mínima entre postos de combustíveis de um raio de 400 

(quatrocentos metros).  
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Art. 217 As obras e edificações destinadas a comércio, serviço de transporte, carregamento, 

depósito ou armazenagem de explosivos e fogos de artifício, munições e inflamáveis, inclusive 

gás liquefeito (GLP), independentemente da área utilizada, obedecerão às normas e regras 

estabelecidas pelo Ministério da Defesa e Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, 

concomitantemente às leis nacionais e estaduais de Meio Ambiente, Segurança Pública ou 

Defesa Civil, e, concorrentemente, às diretrizes urbanísticas locais e respectivas orientações 

da autoridade municipal competente.  

Art. 218 O lava-car deverá atender as seguintes diretrizes construtivas:    

I. se a área de lavagem de veículos estiver localizada a mais de 4,00m (quatro metros) das 

divisas poderá ser descoberta e sem vedação nas laterais;  

II. se a área de lavagem de veículos estiver localizada a até 4,00m (quatro metros) da divisa 

deverá ser coberta e com vedação nas laterais, de forma que a atividade não interfira nos 

imóveis vizinhos e nas calçadas públicas;  

III. para a coleta dos resíduos deverá ser instalada caixa separadora de óleo;  

IV. outorga para utilização de água de poço pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 

(IMA).  

Art. 219 Os ferros-velhos deverão ser cercados com gradil ou material semelhante que 

permita a visualização do interior do terreno, possuir cobertura para os resíduos armazenados 

e solo impermeabilizado de forma a evitar possíveis contaminações.  

Art. 220 A construção de galpões, depósitos e similares deverá ser executado com material 

incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas 

esquadrias e estruturas de cobertura.  

Seção III - Das Edificações Industriais 

Art. 221 As edificações destinadas à indústria em geral e fábricas, além das disposições 

constantes neste Código, demais leis pertinentes e na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 

e normas regulamentadoras, deverão:   

I. ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material 
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combustível apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura;  

II. ter os dispositivos de prevenção contra incêndio de conformidade com as determinações 

do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina;  

III. os seus compartimentos, quando tiverem área superior a 75,00m² (setenta e cinco metros 

quadrados), deverão ter pé-direito mínimo de 4,00m (quatro metros); e  

IV. os compartimentos destinados à manipulação ou depósito de inflamáveis deverão 

localizar-se em lugar convenientemente separados, de acordo com normas específicas 

relativas à segurança na utilização de inflamáveis líquidos ou gasosos ditadas pelos órgãos 

competentes e, em especial, o Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. 

Art. 222 Os fornos, máquinas, caldeiras, estufas, fogões industriais ou qualquer outro 

aparelho onde se produza ou concentre calor deverão obedecer às normas técnicas vigentes 

e disposições do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina.  

CAPÍTULO X – DA FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

Seção I – Disposições Gerais 

Art. 223   A fiscalização das obras será exercida pelo Município, por intermédio de servidor 

autorizado e devidamente identificado como fiscal. 

Art. 224 Parágrafo único. O fiscal, antes de iniciar qualquer procedimento, deverá identificar-

se perante o proprietário da obra, responsável técnico ou seus prepostos. 

Art. 225  As pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado sujeitam-se aos 

procedimentos descritos neste capítulo e são obrigadas a colaborar com o desempenho da 

fiscalização municipal, fornecendo as informações que se fizerem necessárias e facilitando o 

acesso aos locais e equipamentos sob verificação do fiscal.  

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo constitui fator agravante na 

aplicação de sanções. 

Art. 226  Qualquer violação das normas deste Código que for levada ao conhecimento da 

autoridade municipal, por servidor ou pessoa física que a presenciar, dará ensejo à instrução 
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do processo administrativo correspondente. 

Art. 227 A constatação pelo órgão municipal competente do descumprimento às disposições 

da presente Lei Complementar ensejará a instauração de procedimento administrativo, com 

a notificação ao infrator para sanar as irregularidades no prazo determinado pelo agente, 

assegurado o devido processo legal.  

§1º O prazo máximo a ser concedido pelo agente municipal será de 30 (trinta) dias. 

§2º Não sanadas as irregularidades dentro do prazo concedido, serão automaticamente 

aplicadas as sanções estabelecidas nesta Lei, sendo vedada a prorrogação de novo prazo.  

§3º Nos casos em que a infração oferecer risco à incolumidade, à segurança pública, ao 

sossego público, ou em razão de sua gravidade, após vistoria administrativa, poderão ser 

aplicadas as penalidades de interdição, embargo, demolição, independente de prévia 

notificação. 

Art. 228 As infrações às disposições deste código estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

I. multa; 

II. embargo da obra; 

III. interdição do prédio ou dependência; 

IV. demolição. 

§1º A aplicação de uma das penas previstas neste artigo não prejudica a aplicação de outra, 

se cabível. 

§2º As penalidades serão aplicadas ao proprietário e ao construtor ou profissional responsável 

pelo projeto e ou pela execução da obra, conforme o caso, de acordo com padrões e valores 

estabelecidos em legislação específica sobre a matéria. 

Seção II – Atuação e Multas 

Art. 229 As multas, independentemente de outras penalidades legais aplicáveis serão 

impostas quando: 
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I. Forem falseadas cotas e outras medidas no projeto, ou qualquer outro elemento do 

processo de aprovação do mesmo; 

II. As obras forem executadas em desacordo com o projeto aprovado, com a licença fornecida 

ou com as normas da presente lei; 

III. A obra for iniciada sem projeto aprovado; 

IV. A edificação for ocupada antes da expedição, pelo município, da certidão HABITE-SE; 

V. Não for obedecido o embargo imposto pela autoridade municipal competente; 

VI. Houver prosseguimento da obra, vencido o prazo de licenciamento, sem que tenha sido 

concedida a necessária prorrogação do prazo; 

VII. Ocorrerem outras condutas previstas em legislação específica. 

Art. 230 A multa, arbitrada em valor de, no mínimo, 100 (cem) e, no máximo, 5000 (cinco mil) 

Unidades Fiscais Municipais -UFM, de acordo com a complexidade e o andamento da obra, 

será imposta pela autoridade municipal competente, à vista do auto de infração lavrado pelo 

funcionário habilitado, que apenas registrará a falta ou infração verificada, indicando o 

dispositivo infringido. 

Parágrafo único - Persistindo a prática da infração, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, ou 

de outro maior, estabelecido pelo órgão municipal competente, será dobrado o valor da multa 

descrita no caput deste artigo. 

Art. 231 O auto de infração, em três vias, deverá ser assinado pelo funcionário que tiver 

constatado a existência de irregularidade e também, sempre que possível, pelo próprio 

autuado; na sua ausência, poderá ser colhida a assinatura de representante, preposto, ou de 

quem lhe fizer as vezes. 

§1º A recusa de assinatura no auto da infração será anotada pelo autuante perante duas 

testemunhas não pertencentes ao quadro de funcionários do Município, considerando-se, 

neste caso, formalizada a autuação. 

§2º A última via do auto de infração, quando o infrator não for encontrado, será encaminhada 

oficialmente ao responsável pela empresa construtora, sendo, a partir de então, para todos 
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os efeitos legais, considerado notificado o infrator. 

Art. 232 O auto de infração deverá conter: 

I.  A indicação do dia e lugar em que se deu a infração, ou em que esta foi constatada pelo 

autuante; 

II.  O fato ou ato que constitui a infração, indicando o dispositivo legal infringido; 

III.  O nome e assinatura do infrator, ou, a sua falta, denominação que o identifique, e 

endereço; 

IV.  Nome e assinatura do autuante, bem como sua função ou cargo; 

V.  Nome, assinatura e endereço das testemunhas, se for o caso. 

Art. 233 Lavrado o auto de infração, o infrator poderá apresentar defesa escrita dirigida à 

autoridade municipal competente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar de seu 

recebimento, findo o qual, ou sendo indeferidas as razões de defesa, será o auto encaminhado 

para imposição da multa e cobrança. 

Art. 234  Imposta a multa, será dado conhecimento da mesma ao infrator, no local da infração 

ou na sede da empresa construtora, mediante a entrega da terceira via do auto de infração, 

na qual deverá constar o despacho da autoridade municipal competente que a aplicou. 

§1º O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento da multa. 

§2º Decorrido o prazo estipulado no §1º, a multa não paga será cobrada por via executiva, 

sem prejuízo de outras penalidades. 

Art. 235 Terá andamento sustado o processo de aprovação de projeto ou licenciamento de 

construção cujo responsável técnico ou empresa construtora esteja em débito com o 

Município. 

Art. 236 O pagamento da multa não isenta o infrator de ajustar sua conduta ao disposto na 

lei. 

Seção III – Embargos 

Art. 237 Obras em andamento, de qualquer natureza, serão embargadas, sem prejuízo das 
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multas, quando: 

I. Forem executadas sem a respectiva licença ou alvará de construção nos casos em que for 

necessária; 

II. Desatenderem o projeto aprovado ou qualquer prescrição essencial do alvará de 

construção; 

III.  Não for respeitado o alinhamento predial ou recuo mínimo; 

IV.  Estiverem sendo executadas sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado 

e matriculado no Município; 

V. O construtor ou responsável técnico isentar-se de responsabilidade técnica, devidamente 

justificado ao município; 

VI.  Estiver em risco sua estabilidade; 

VII. constituírem ameaça para o público ou para o pessoal que as executa; 

VIII. For constatada a falsidade da assunção de responsabilidade profissional de seu projeto 

ou execução; 

IX. O profissional responsável tiver sofrido suspensão ou cassação pelo Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

X. For cancelado o cadastro municipal do profissional responsável, impossibilitando a sua 

atuação no município; 

XI. Uma vez autuadas, não tenham sido regularizadas no tempo previsto. 

Art. 238 Ocorrendo as hipóteses do artigo anterior, a autoridade municipal competente fará 

notificação escrita ao infrator, dando ciência dessas à autoridade superior. 

Parágrafo único - Uma vez notificado o infrator terá prazo de 10(dez) dias para defesa, dirigida 

à autoridade superior. 

Art. 239 Não sendo apresentada defesa ou verificada a procedência da notificação, pela 

autoridade municipal competente, esta determinará o embargo em termo próprio que 

mandará lavrar, onde fará constar as exigências a serem cumpridas para o prosseguimento da 
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obra, sem prejuízo de imposição de multas. 

Art. 240 O termo de embargo será apresentado ao infrator para que este o assine; no caso de 

o infrator não ser encontrado, será encaminhado, oficialmente, ao responsável pela empresa 

construtora, seguindo-se o processo administrativo para a respectiva paralisação da obra. 

Art. 241 O embargo será levantado após o cumprimento das exigências consignadas no 

respectivo termo e o pagamento de todos os emolumentos e multas incidentes. 

Seção IV – Interdição 

Art. 242 Uma edificação, ou qualquer uma de suas dependências poderá ser interditada a 

qualquer tempo, com impedimento de sua ocupação, quando oferecer iminente perigo de 

caráter público. 

Art. 243 A interdição será imposta, por escrito, após vistoria efetuada pela autoridade 

competente. 

Parágrafo único - Não atendida a interdição, e não interposto recurso ou indeferido este, o 

município tomará as medidas legais cabíveis. 

Seção V – Demolição 

Art. 244 A demolição parcial ou total da edificação será imposta quando: 

I. a obra estiver sendo executada sem projeto aprovado e sem alvará de licenciamento e não 

puder ser regularizada nos termos da legislação vigente; 

II. houver desrespeito ao alinhamento e não houver possibilidade de modificação, na 

edificação, para ajustá-la à legislação vigente; 

III. houver risco iminente de caráter público, e o proprietário não quiser tomar as providências 

determinadas pelo Município, para sua segurança. 

Art. 245 O proprietário uma vez notificado da hipótese de demolição terá o prazo de 10 (dez) 

dias para apresentação de defesa, acompanhada de proposta de regularização da obra ao 

município. 

§1º Não apresentando defesa ou indeferida a defesa apresentada, o município tomará as 
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medidas para demolição, cobrando as despesas do proprietário, e enviando o processo para 

as autoridades competentes; 

§2º Sendo deferida a proposta de regularização, o proprietário deverá executá-la no prazo a 

ser definido pelo município, sob pena de efetivação da demolição. 

CAPÍTULO XI – REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES 

Art. 246 Para regularização de construções clandestinas detentoras de alvará, mas que não 

detenham o HABITE-SE, por não estarem de acordo com as determinações legais da 

Prefeitura, o interessado deverá apresentar ao órgão municipal competente os seguintes 

documentos:  

I. Requerimento preenchido e assinado, contendo o nome do proprietário; 

II. Cópia da matrícula no registro de Imóveis, atualizada dentro do prazo de 30 dias; 

III. Certidão Negativa de Débitos/Tributos; 

IV. Planta de situação com medida do perímetro da edificação cotado em tamanho legível. 

V. Cópia do Alvará de Construção;  

VI. Habite-se emitido pelo Corpo de Bombeiros, quando necessário;  

VII. Comprovante de pagamento da taxa de regularização.  

Art. 247 Para regularização de construções clandestinas, sem alvará de construção e que não 

detenham o HABITE-SE, por não estarem de acordo com as determinações legais da 

Prefeitura, o interessado deverá apresentar ao órgão municipal competente os seguintes 

documentos: 

I. Requerimento preenchido e assinado, contendo o nome do proprietário; 

II. Cópia da matrícula no registro de Imóveis, atualizada dentro do prazo de 30 dias; 

III. Certidão Negativa de Débitos/Tributos; 

IV. 3 (três) vias do Projeto Arquitetônico completo, incluíndo locação do sistema de 

tratamento sanitário.  
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V. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) sobre a regularização; 

VI. Habite-se emitido pelo Corpo de Bombeiros, quando necessário;  

VII. Comprovante de conclusão do passeio municipal, quando em vias pavimentadas;  

VIII.  Comprovante da taxa de regularização deverá ser (no mínimo) dobro da taxa normal de 

análise de projeto, alvará e habite-se; 

I. Parágrafo único – O projeto arquitetônico completo deverá conter:Planta de Situação em 

escala mínima 1:500 (um para quinhentos), contendo: 

a) a projeção da edificação ou das edificações dentro do lote figurando rios, canais e outros 

elementos que possam orientar a decisão das autoridades municipais; 

a) as dimensões das divisas do lote e as dos afastamentos da edificação em relação às divisas 

e a outra edificação porventura existente; 

b) as cotas de largura do(s) logradouro(s) e dos passeios contíguos ao lote; 

c) orientação do norte magnético. 

d) indicação e numeração ou outra característica do lote a ser construído e dos lotes vizinhos; 

e) Relação contendo área do lote, área de projeção de cada unidade, taxa de ocupação, 

coeficiente construtivo, taxa de permeabilidade e tipologia da edificação; 

II. Planta baixa em escala mínima de 1:50 (um para cinquenta), contendo: 

a) as dimensões e áreas da construção e das áreas de estacionamento; 

b) os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais; 

c) indicação das espessuras das paredes e dimensões externas totais da obra. 

I.Cortes transversal e longitudinal, indicando a altura dos compartimentos, níveis dos 

pavimentos, alturas das janelas e peitoris, e demais elementos necessários à compreensão 

do projeto; 

III. Planta de cobertura com indicação do caimento, na escala mínima de 1:100 (um para cem); 

IV. Elevação da fachada ou fachadas voltadas para a via pública e uma lateral na escala 1:50 

(um para cinquenta). 
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Art. 248 No prazo de até 180 dias após a data de publicação da presente Lei, o projeto de 

regularização, a critério do interessado, poderá ser apresentado e deferido pelo órgão 

municipal competente com base nos parâmetros construtivos e de ocupação do solo 

regulamentados nas Leis Municipais nº <<<<INSERIR O NUMERO DAS LUOS NOVA>>>>>>>>>. 

Art. 249  Concluída o processo de regularização, e estando a construção perfeitamente de 

acordo com o projeto aprovado pela Prefeitura, o órgão municipal competente, após vistoria, 

expedirá o habite-se em favor do proprietário. 

Art. 250 O disposto neste capítulo não afasta a competência municipal para aplicação das 

sanções administrativas previstas na presente lei, como multas, embargo de obra e 

demolições, para o caso de proprietários que se mantenham inertes em regularizar 

construções em desconformidade com a legislação urbanística municipal. 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Seção I - Das Disposições Transitórias 

Art. 251 Para os processos em trâmite, com base na legislação anteriormente vigente, fica 

estabelecido o prazo até 90 dias da aprovação da Lei, para a sua aprovação.  

§1º Os Alvarás de Construção concedidos com fundamento no caput deste artigo terão 

validade de 01 (um) ano e só poderão ser prorrogados observando os termos deste Código. 

 §2º As obras cujos Alvarás de Construção foram aprovados sob a legislação anterior, deverão 

iniciar em até 180 (cento e oitenta) dias da data da publicação desta Lei Complementar.   

Art. 252 Todos os futuros processos de licenciamento e/ou de aprovação de projeto estão 

sujeitos aos procedimentos, prazos, parâmetros e demais disposições previstas neste Código.    

 §1º Os pedidos de alteração de projetos aprovados sem direito à execução da obra antes da 

vigência deste Código, e sem a Alvará de Construção correspondente quando da sua entrada 

em vigor, serão considerados como novas análises de projeto e analisados de acordo com o 

presente Código.   

§2º Os pedidos de alteração de projetos com Alvarás expedidos durante a vigência da 
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legislação anterior, que estejam em vigor, e que tenham sido protocolados após o início da 

vigência deste Código, serão considerados como novas análises de projeto e analisados de 

acordo com o presente Código.  

Seção II - Das Disposições Gerais 

Art. 253 As propostas de alterações e/ou emendas deste Código, serão submetidas 

preliminarmente a exame e parecer da Secretaria Municipal de Planejamento e 

posteriormente ao Conselho Municipal do Plano Diretor na forma estabelecida na Lei do Plano 

Diretor Municipal. 

Art. 254 Casos omissos referentes à matéria deste Código serão apreciados pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e consulta ao Conselho Municipal do Plano Diretor. 

§1° Nas omissões será admitida a interpretação análoga das normas contidas neste Código.  

§2° Casos em que necessitem maiores detalhamentos poderão ser regulamentados por 

decreto municipal.   

Art. 255 Fica revogada a Lei Municipal nº16/2007 e todas as demais legislações municipais e 

disposições em contrário.  

Art. 256 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO I – GLOSSÁRIO, DEFINIÇÕES E TERMOS TÉCNICOS 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas é o órgão responsável pela normatização 

técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.   

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e 

autonomia, de espaços e edificações, incluindo o patrimônio cultural e natural; do mobiliário 

e equipamentos urbanos; dos transportes; dos sistemas e meios de comunicação, para as 

pessoas em geral e, em particular, para as pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que 

possa ser alcançado, visitado e utilizado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com 

deficiência, implicando tanto em acessibilidade física como de comunicação.   

Acessível: espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser 

alcançado, visitado e utilizado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com deficiência, 

implicando tanto em acessibilidade física como de comunicação.  

Acréscimo: aumento de área construída de uma edificação, feita durante ou após a conclusão 

da mesma, quer em sentido horizontal quer no sentido vertical, ou em ambos os sentidos.  

Afastamento ou recuo: é a menor distância, estabelecida pelo Município, entre uma 

edificação e as divisas, laterais ou fundos, do lote onde se situa.   

Afastamento de divisas - é a distância mínima perpendicular entre a edificação e as divisas 

laterais e de fundos do terreno, determinada pela relação entre a altura da edificação e o 

índice estabelecido na Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

Alinhamento predial: linha divisória entre o terreno e o logradouro público.   

Altura da edificação: distância vertical entre o nível da soleira do pavimento térreo e o ponto 

mais alto da edificação.   

Altura da construção: segmento vertical expresso em metros, medido no plano da fachada a 

partir do nível mais desfavorável do meio-fio até o ponto mais alto do mesmo.  

Alvará: documento que consubstancia um ato administrativo de licença ou autorização 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 373 

  

municipal.  

Andaime: estrutura provisória de metal ou madeira necessária à execução de obras em 

edificações ou para a sua construção.  

Andar: Volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos ou entre um pavimento e 

um plano de cobertura.   

Área computável: área construída que é considerada no cálculo do coeficiente de 

aproveitamento.   

Área construída: Soma da área de todos os pavimentos de uma edificação calculada pelo seu 

perímetro externo.   

Área não computável: área construída que não é considerada no cálculo do coeficiente de 

aproveitamento.  

Área Permeável: parte permeável do solo, que permite a infiltração de água; 

Ascensor: qualquer artefato mecânico que possa transportar pessoas de um a outro piso da 

edificação.   

Assinatura-recibo: assinatura realizada pelo próprio notificado ou autuado, seu 

representante, mandatário ou preposto que comprova o recebimento de notificação, de auto 

e/ou de termo entregue pela autoridade fiscal competente.  

Ático: área construída sobre a laje de cobertura do último pavimento de um edifício.  

Balanço: parte da construção que excede no sentido horizontal a prumada de uma parede 

externa do pavimento imediatamente inferior.   

Beiral: aba do telhado que excede a prumada de uma parede externa da edificação.   

Bermas: passagem estreita que separa uma trincheira, um fosso ou um canal das terras de 

escavação; plataforma lateral; acostamento.  

Calçada pública: é a parte constituinte da via pública, geralmente segregada e em nível 

diferente, não destinada à circulação de veículos, restrita à circulação de pedestres e à 
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implantação de mobiliário urbano, vegetação, equipamentos de infraestrutura e outros fins.  

Ciclovia: pista separada fisicamente do tráfego comum, destinada especificamente à 

circulação de bicicletas.   

Cisterna ou reservatório de acumulação: dispositivos com objetivo de reter os excedentes 

hídricos localizados, resultantes da microdrenagem utilizando de dispositivos impermeáveis, 

de modo a acumular as águas pluviais e possibilitar o seu aproveitamento para fins de 

irrigação, limpeza e outros usos que não constituam abastecimento para uso na alimentação 

e higiene;  

Cobertura: elemento de coroamento da edificação destinado a proteger as demais partes 

componentes, geralmente compostos por um sistema de vigamento e telhado.  

Coeficiente de aproveitamento: razão numérica entre a área de construção permitida e a área 

do lote.   

Construção: qualquer obra, erigida com materiais sólidos e estáveis, que resulte em edificação 

nova executada em terreno não edificado ou onde haverá ampliação ou demolição total da 

construção existente.  

Compartimento: espaço delimitado de uma edificação definido pela sua função.   

Compartimento de permanência transitória: compartimentos de permanência por tempo 

reduzido e/ou onde não ocorrem atividades laborais e/ou que não servem de ventilação a 

outros compartimentos que não os próprios.  

Compartimento de permanência prolongada: compartimentos onde ocorram atividades 

laborais e/ou de moradia.  

Cota: medida de distância expressa em metros, paralela e entre dois pontos dados.  

Cumeeira: linha horizontal de remate do telhado, que constitui a sua parte mais elevada.   

Declividade: diferença de altura entre dois pontos e a distância horizontal entre eles.   

Divisa: linha limítrofe de um lote.   
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Duto de ventilação: espaço vertical ou horizontal delimitado no interior de uma edificação 

destinado somente a ventilação.   

Demolição: é a obra, o ato ou efeito de desfazer uma construção. 

Edícula: edificação secundária e acessória da moradia, geralmente situada no fundo do lote, 

que não constitui domicílio independente,  

Edifício garagem: tipologia construtiva que, dotada de rampas ou elevadores, é destinada 

exclusivamente ao estacionamento de veículos.  

Eixo longitudinal da edificação: eixo perpendicular ao alinhamento predial e localizado no 

eixo da testada.   

Eixo transversal do lote: eixo que conecta o meio das divisas em linha reta localizado no ponto 

médio das mesmas.   

Empena: paredes laterais de um edifício, sem aberturas (janelas ou portas), estas paredes 

estão preparadas a receber outro edifício encostado; parede cega de um edifício que 

habitualmente é de encosto para outro edifício.  

Esquina: espaço da calçada constituído pela área de confluência de 2 (duas) vias.   

Estufa: construção envidraçada para cultura de plantas.  

Fachada: elevação das partes externas de uma edificação.   

Faixa não-edificável: áreas que não podem ser edificadas por serem atingidas por áreas de 

preservação permanente, com vegetação ou espaços protegido, linhas de transmissão de 

energia, oleodutos, rodovias ou similares.   

Filtro anaeróbio: dispositivo para o tratamento de águas servidas com a função de 

desenvolver colônias de agentes biológicos ativos que digerem a carga orgânica dos efluentes 

vinda das fossas sépticas, em condições anaeróbicas. 

Fossa séptica: tanque de concreto ou de alvenaria revestida no qual o esgoto se deposita para 

posterior processo de mineralização de seus componentes.  
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Garagem:  espaço composto por vagas privativas, ou seja, que são propriedade particular. 

Guarda corpo ou parapeito: barreira vertical delimitando as faces laterais abertas de escadas, 

rampas, patamares, terraços, sacadas, galerias e assemelhados, que serve de vedação 

protetora contra quedas.   

Guia: barreira física constituída por borda de granito ou concreto, localizada ao longo de rua, 

rodovia ou limite de calçada.   

Habitação coletiva: é a edificação coletiva destinada a servir de moradia para mais de uma 

família, contendo mais de três unidades autônomas agrupadas verticalmente, além das partes 

de uso comum.  

Letreiro: propaganda por meio de cartazes, papéis ou similares fixados na edificação.  

Logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum e/ou especial do 

povo destinada às vias de circulação, às praças e aos espaços livres;  

Lote ou data: terreno oriundo de processo regular de parcelamento do solo, com acesso a 

logradouro público servido de infraestrutura, cujas dimensões atendam aos índices 

urbanísticos definidos em lei municipal para a zona a que pertence.   

Mansarda: abertura no telhado provido de janelas, mas com um pequeno telhado para esta, 

transformando em último andar habitável; água-furtada.  

Marquise: estrutura em balanço em logradouro público, formando exclusivamente à 

cobertura e proteção de pedestres.  

Meio-fio: arremate entre o plano do passeio e a pista de rolamento de um logradouro.  

Mobiliário urbano: elementos, de caráter utilitário ou não, implantados no espaço urbano.   

Mezanino: piso com área até 50% (cinquenta por cento) da área do compartimento inferior, 

com acesso interno e exclusivo deste. 

Muro de arrimo: muro destinado a suportar desnível de terreno superior a 1,00m.  

NBR: Norma Técnica Brasileira, estipulada pela ABNT.  
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Pátio: área confinada e descoberta, adjacente à edificação, ou circunscrita pela mesma.  

Passeio: parte da via de circulação ou logradouro público destinada ao tráfego de pedestres.   

Pavimento: Plano de piso ou plano horizontal que divide a edificação no sentido da altura, 

também considerado como conjunto das dependências situadas em um mesmo nível 

compreendido entre dois planos horizontais consecutivos.   

Pavimento térreo: primeiro pavimento de uma edificação, situado entre as cotas -1,20m 

(menos um metro e 20 centímetros) e +1,20m (um metro e vinte centímetros) em relação ao 

nível do passeio na mediana da testada do lote. Em lotes de esquina a mediana da testada do 

lote é determinada pela média aritmética dos níveis médios das testadas.   

Pé direito: distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento.   

Peitoril: pano de vedação inferior dos marcos da janela.   

Pista de rolamento: parte da via pública, destinada à circulação de veículos e caracterizada 

pela diferença de nível em relação às calçadas, ilhas e canteiros centrais.   

Platibanda: termo que define a mureta de alvenaria que se encontra no prolongamento das 

paredes-mestras, acima dos beirados.  

Projeto arquitetônico: conjunto de desenhos e plantas que exprimem a forma espacial e os 

detalhes da edificação que se pretende construir em um determinado imóvel, atendendo às 

normas técnicas – ABNT  

Quiosque: pequeno pavilhão aberto.  

Rampa: inclinação da superfície de piso, em sentido longitudinal ao da circulação.   

Recuo: distância entre o limite extremo da edificação e a divisa do lote; 

Reservatório de Retardo: ou de detenção ou contenção de cheias os dispositivos que tem 

como objetivo reter os excedentes hídricos localizados, resultantes da microdrenagem, 

podendo se constituir de sumidouros com dispositivos que permitam a infiltração para o 

aqüífero; são dispositivos abertos ou fechados capazes de reter e acumular parte das águas 

pluviais, provenientes de chuvas intensas, que tem por função regular a vazão de saída num 
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valor desejado atenuando os efeitos a jusante, aliviando assim, os canais ou galerias 

responsáveis pela drenagem pública.  

Soleira: elemento que constitui a parte inferior do vão da porta.   

Sinalização de trânsito: sinalização viária constituída de elementos como placas, marcas 

viárias e equipamentos de controle luminosos, com a função de ordenar ou dirigir o trânsito 

de veículos e pedestres.  

Sótão: espaço utilizável sob a cobertura, com pé direito variável, não sendo considerado 

pavimento da edificação.  

Subsolo: pavimento semienterrado, não considerado para o número máximo de pavimentos, 

onde o piso do pavimento imediatamente superior (térreo) não fica acima da cota mais 1,20m 

(um metro e vinte centímetros) em relação ao nível médio do meio fio; 

Sumidouro: Poço destinado a receber os despejos líquidos domiciliares, especialmente os 

extravasados das fossas sépticas, para serem infiltrados em solo absorvente. 

Talvegue: linha formada pelos pontos comuns mais baixos entre duas superfícies, por onde 

escorrem águas da precipitação pluviométrica, permanecendo seco fora deste período.  

Tapume: vedação provisória usada durante a construção.  

Telheiro: superfície coberta e sem paredes em todas as faces.  

Testada: o mesmo que alinhamento, linha imaginária que delimita a divisa da propriedade 

com a via pública e que pode ser mais de uma em um mesmo lote, no caso de lotes de esquina, 

ou de rua a rua, e quando devem ser consideradas como tais, em todos os aspectos legais. 

Vagas de Estacionamento: área comum usada para o repouso de veículos.  

Vistoria: diligência determinada em forma deste Código para verificar as condições de uma 

obra, instalação ou exploração de qualquer natureza. 

HABITE-SE: autorização dada por órgão municipal permitindo que determinado imóvel seja 

ocupado. 
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ANEXO II (A) – DIMENSÕES MÍNIMAS E MATERIAIS DE CALÇADA CONFORME A HIERARQUIA 

VIÁRIA 

Hierarquia Viária  Largura 

mínima da 

Faixa  de  

Serviço  

(m)  

Largura mínima 
da Faixa Livre  

(m)  

Largura mínima 
total da calçada  

(m)(2)(3)(4)  

Materiais (5)  

Local  

0,70 (1)  

1,75 3,25 I 

Coletora  1,50 2,20 I  

Arterial  1,50 2,20 I  

Eixo 1,7 2,40 I 

Centrais  2,3 3,00 I  

Regional  Dimensões definidas pelo órgão competente  

Marginal  2,00  3,50  I, II  

 

 Observações:   

(1) Quando a calçada contemplar arborização, a faixa de serviço deverá possuir, no mínimo, 1 m (um metro) de largura e as 
arvores deverão ser plantadas com 2m de distancias umas das outras;   

(2) Todas as calçadas com mais de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de largura poderão apresentar faixa de acesso, 
que terá largura livre, desde que atendidas às larguras mínimas para a faixa livre e faixa de serviço;   

(3) Quando não se optar pela faixa de acesso nas calçadas acima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros), a sua largura 
poderá ser incorporada à faixa livre ou de serviço;   

(4) Quando a calçada possuir largura menor que a definida para a sua tipologia, deverá ser atendida a largura mínima de 1,50 
m (um metro e cinquenta centímetros) para a faixa livre. Para tanto, deverão ser consultados os técnicos municipais 
responsáveis pela análise e parecer final do caso;   

(5) Materiais permitidos: I. Bloco intertravado de concreto; II. Revestimento asfáltico (CBUQ).   
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ANEXO II (B) – DIMENSÕES MÍNIMAS DE CALÇADAS 

Vias Locais 

 

Fonte: URBTEC™ 
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Vias Eixo 

 

Fonte: URBTEC™ 
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Vias Arteriais 

 

 

Fonte: URBTEC™ 
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Vias Centrais 

 

Fonte: URBTEC™ 
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Vias Coletoras 

 

Fonte: URBTEC™ 
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ANEXO III – SETORIZAÇÃO DAS CALÇADAS  
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ANEXO IV – TABELA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

USOS 

PROPORÇÃO 
CARGA E 
DESCARGA 

UNIDADES DE PROPORÇÃO 

VEÍCULOS LEVES 
E/OU EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

H
A

B
IT

A
Ç

Ã
O

 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR  

  

   1:1    Vaga por unidade residencial  

HABITAÇÃO COLETIVA  
   1:1    Vaga por unidade residencial  

Quitinete, loft, estúdio  1:4    Vaga por unidade residencial  

HABITAÇÃO EM SÉRIE 
   1:1    Vaga por unidade residencial  

  1:4    Vaga por unidade residencial  

HABITAÇÃO INSTITUCIONAL    1:120    Vaga por m² de área construída  

HABITAÇÃO POPULAR     1:1    Vaga por unidade residencial  

HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 

Apart-hotel  1:120    Vaga por m² de área construída  

Hotel  

1:25    Vaga por m² de área destinada à administração  

1:120    Vaga por m² de área construída   

1:12,50    
No caso de existência de Centro de Convenções 
acrescer vaga por m² de área destinada aos 
espectadores.   

1:25    
No caso de existência de Restaurante acrescer vaga por 
m² de área destinada à atividade.   

   1:500 
Vaga por m² de área construída para carga e descarga, 
sendo no mínimo 01 vaga  

Motel/ Hotel fazenda  
1:50    Vaga por m² de área destinada à administração  

1:1    Vaga por apartamento  

C
O

M
U

N
IT

Á
R

IO
 

COMUNITÁRIO 1 

Atividades de 
atendimento direto, 
funcional ou 
especial ao uso 
residencial. 

Berçário / creche  

01:01    Vaga por sala destinada à administração  

01:50    Vaga por m² até 400,00m² de área construída  

1:50 e 1:25     
Vaga por m² até 400,00m² de área construída e vaga 
por m² do excedente de 400m²  

Ensino maternal, pré-
escolar, jardim de 
infância, escola especial  

01:50    Vaga por m² de área destinada à administração  

   1:50 Área de embarque e desembarque  

PÁTIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: 30% DA ÁREA DE SALA DE AULA - PÁTIO MÍNIMO 3,10M X 9,00M, 
COM ACESSO EXCLUSIVO. OS ACESSOS DEVERÃO SER ANALISADOS E APROVADOS PELO ÓRGÃO 

COMPETENTE  

Ensino: Estabelecimentos 
de Ensino Médio e Cursos 
Preparatórios  

01:50   Vaga por m² de área destinada à administração  

01:50   Vaga por m² de área destinada à salas de aula  

COMUNITÁRIO 2 
Atividades que 
impliquem em 
concentração de 

Lazer e Cultura 01:12,5    Vaga por m² de área destinada aos usuários.  

Ensino 01:25    Vaga por unidade de administração e hall  

Saúde 01:12,5    Vaga por m² de área destinada aos usuários; ou  
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USOS 

PROPORÇÃO 
CARGA E 
DESCARGA 

UNIDADES DE PROPORÇÃO 

VEÍCULOS LEVES 
E/OU EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

C
O

M
U

N
IT

Á
R

IO
 

pessoas ou veículos, 
níveis altos de 
ruídos e padrões 
viários especiais. 

Culto Religioso 

01:50    Vaga por m² de área destinada à administração  

01:01    Vaga a cada 02 assentos  

01:25    Vaga por m² de área da destinada ao salão paroquial  

COMUNITÁRIO 3 

Atividades de 
grande porte, que 

impliquem em 
concentração de 

pessoas ou veículos, 
não adequadas ao 

uso residencial 
sujeitas a controle 

específico. 

Autódromo, kartódromo; 
centro de equitação, 
hipódromo; circo, parque 
de diversões; rádio; pista 
de treinamento; rodeio, 
camping. 

01:50    Vaga por m² de área destinada à administração  

01:50    Vaga por m² de área destinada à administração  

01:12,5    
Vaga por m² de área da destinada ao público 
(espectadores) salão e arquibancada  

-     Demais áreas será objeto de estudo pelo CMPDU  

Campus Universitário, 
Estabelecimento de 
Ensino de 3º Grau 

01:12,5   Vaga por m² de área destinada às salas de aula 

01:50   Vaga por m² de área construída  

Aeroportos, Rodoviárias, 
Ferroviárias 

    Cada caso será objeto de estudo pelo CMPDU  

Transporte Rodoviário de 
Passageiros  

01:01    
Até dois veículos com estacionamento no interior do 
lote   

1 vaga por veículo 
segundo seu porte  

   
Acima de 2 veículos condicionados a aprovação de 
acesso e estacionamento pelo órgão competente.   

Transporte Rodoviário de 
Cargas 

01:01    
Até um veículo com estacionamento interior ao lote 
condicionado a avaliação pelo órgão competente;  

1 vaga por veículo 
segundo seu porte  

   
Até 5 veículos (Vans, Furgões e Caminhões de Pequeno 
Porte com capacidade de manobra interna ao lote) 
condicionados a avaliação pelo órgão competente;  

No mínimo 30% da área 
edificável do lote  

No mínimo 30% da 
área útil do lote 
livre  

Acima de 5 veículos (veículos articulados, caminhões 
carretas e similares) condicionados a aprovação de 
acesso, carga e descarga e estacionamento pelo órgão 
competente. (a área de carga e descarga poderá ser 
computada como área de estacionamento)  

Demais usos  

01:50    Vaga por m² de área destinada à administração  

0,125    
Vaga por m² do restante da área construída (podendo 
ser revista na análise do CMPDU)  
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USOS 

PROPORÇÃO 
CARGA E 
DESCARGA 

UNIDADES DE PROPORÇÃO 

VEÍCULOS LEVES 
E/OU EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

C
O

M
ÉR

C
IO

 E
 S

ER
V

IÇ
O

 

COMÉRCIO VICINAL  

Atividades 
comerciais 
varejistas de 
pequeno porte, 
disseminadas no 
interior das zonas, 
de utilização 
imediata e 
cotidiana, 
entendidas como 
um prolongamento 
do uso residencial. 

Açougue; armarinhos; 
casa lotérica; drogaria, 
ervanário, farmácia; 
floricultura, flores 
ornamentais; mercearia, 
hamburgueria, 
hortifrutigranjeiros; 
papelaria, revistaria; 
peixaria; padaria; bar; 
cafeteria, cantina, casa de 
chá, confeitaria; comércio 
de refeições embaladas; 
lanchonete; livraria; 
panificadora; pastelaria; 
posto de venda de gás 
liquefeito; relojoaria; 
sorveteria. 

01:50    Vaga por m² de área construída  

SERVIÇO VICINAL  

Ativudades 
profissionais e 
serviços 
profissionais de 
pequeno porte não 
incômodas ao uso 
residencial. 

Profissionais autônomos; 
atelier de profissionais 
autônomos; digitação; 
montagem de bijuterias; 
agência de serviços 
postais; consultórios; 
escritório de comércio 
varejista; instituto de 
beleza; salão de beleza. 

01:50    Vaga por m² de área construída  

COMÉRCIO E SERVIÇO DE 
BAIRRO  

Atividades 
comerciais 

varejistas e de 
prestação de 

serviços de pequeno 
e médio porte 
destinadas a 

atendimento de 
determinado bairro 

ou zona. 

Academia  01:12,5   Vaga por m² de área destinada à atividade  

Banco, Agência Bancária       

Restaurantes  

01:25   Vaga por m² da área destinada à atividade  

  1:500 
Vaga por m² de área construída para carga e descarga, 
sendo no mínimo 02 vagas  

Materiais de Construção       

Comércio de Veículos e 
Acessórios / Oficina 
Mecânica de Veículos / 
Borracharia 

01:12,5    
Vaga por m² de área construída, sendo no mínimo de 5 
vagas  

Laboratórios de Análises 
Clínicas, Radiológicas e de 
Imagem 
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USOS 

PROPORÇÃO 
CARGA E 
DESCARGA 

UNIDADES DE PROPORÇÃO 

VEÍCULOS LEVES 
E/OU EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

C
O

M
ÉR

C
IO

 E
 S

ER
V

IÇ
O

 

COMÉRCIO E SERVIÇO DE 
BAIRRO 

Atividades 
comerciais 

varejistas e de 
prestação de 

serviços de pequeno 
e médio porte 
destinadas a 

atendimento de 
determinado bairro 

ou zona. 

Estabelecimentos de 
Ensino de Cursos Livres 

      

Lavanderia, Joalheria       

Estacionamento 
Comercial 

      

Demais usos        

COMÉRCIO E SERVIÇO 
GERAL  

Atividades 
comerciais 
varejistas e 

atacadistas ou de 
prestação de 

serviços destinadas 
a atender à 

população em geral, 
que por seu porte 

ou natureza, exijam 
confinamento em 

área própria 

Agenciamento de cargas; 
Depósitos, Armazéns 
Gerais; transportadora;  

      

Entrepostos, 
Cooperativas, Silos; 
Grandes Oficinas; 
Gráficas, Editoras 

      

Grandes oficinas de 
lataria e pintura; serviços 
de coleta de lixo; 

      



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 390 

  

USOS 

PROPORÇÃO 
CARGA E 
DESCARGA 

UNIDADES DE PROPORÇÃO 

VEÍCULOS LEVES 
E/OU EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

C
O

M
ÉR

C
IO

 E
 S

ER
V

IÇ
O

 

COMÉRCIO E SERVIÇO 
SETORIAL  

Atividades 
comerciais 

varejistas e de 
prestação de 

serviços, destinadas 
a um atendimento 

de maior 
abrangência. 

Shopping Center, Outlet e 
similares  

01:20    Vaga por m² da área destinada à venda  

   1:500 
Vaga por m² de área construída para carga e descarga 
até o máximo de 04 vagas  

Cinemas  

01:25   Vaga por unidade de administração e hall  

01:01 1:500 Vaga a cada 02 assentos  

Super e Hipermercados  

01:50    Vaga por m² de área destinada à administração  

01:12,5    
Vaga por m² da área destinada a vendas (incluindo 
caixas e circulação)   

   225,00 m²  
Área destinada para carga e descarga para área 
construída até 2000,00 m²  

   150,00 m²  
Acrescer para cada 1000,00 m² excedente acima de 
2000,00 m²  

Hospitais / Hospital 
Veterinário  

01:01    Vaga por quarto; ou 

01:12,5    Vaga por m² de área destinada aos usuários  

Serviços de Lavagem de 
Veículos 

      

Sede de Empresas       

Imobiliárias       

Hotel para Animais       

Entidades Financeiras       

Centro Comercial  01:12,5 1:500 
Vaga por área bruta locável (incluídas as áreas de lojas, 
quiosques, restaurantes e mezaninos)   

Edifício de Escritórios / 
Edifício público  

1:200 1:500 Edifício de Escritórios / Edifício público  
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USOS 

PROPORÇÃO 
CARGA E 
DESCARGA 

UNIDADES DE PROPORÇÃO 

VEÍCULOS LEVES 
E/OU EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

C
O

M
ÉR

C
IO

 E
 S

ER
V

IÇ
O

 

Casa de Espetáculos, 
shows, eventos e 
similares  

No mínimo 50% da área 
edificável do lote. 

      

Boate, clube noturno, 
danceteria e similares  

No mínimo 50% da área 
edificável do lote. 

      

Lojas de Departamento  

01:20    Vaga por m² da área destinada à venda  

   1:500 
Vaga por m² de área construída para carga e descarga 
até o máximo de 04 vagas  

Demais usos        

COMÉRCIO E SERVIÇO 
ESPECÍFICO  

Atividades 
peculiares cuja 
adequação à 

vizinhança e ao 
sistema viário 

depende de análise 
especial 

Cemitério, Capela 
Mortuária 

01:50    Vaga por m² de área destinada à administração  

02:01    Vagas por capela  
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USOS 

PROPORÇÃO 
CARGA E 
DESCARGA 

UNIDADES DE PROPORÇÃO 

VEÍCULOS LEVES 
E/OU EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

C
O

M
ÉR

C
IO

 E
 S

ER
V

IÇ
O

 
COMÉRCIO E SERVIÇO 

ESPECÍFICO 

Atividades 
peculiares cuja 
adequação à 

vizinhança e ao 
sistema viário 

depende de análise 
especial 

Cemitério, Capela 
Mortuária 

0,125    Vagas por m² do restante da área construída  

Posto de Abastecimento  
Deverá atender ao número mínimo de vagas destinadas ao comércio indicado (loja de conveniência e 
outros), se houver  

IN
D

Ú
ST

R
IA

 

INDÚSTRIA 1 

atividades 
industriais 

compatíveis com o 
uso residencial, não 

incômodas ao 
entorno 

Caseira  1:60    Vaga por m² de área destinada à atividade  

Micro Indústria  

1:100    Vaga por m² de área destinada à administração  

  1:50 Vaga por m² de área destinada à indústria e depósito  

INDÚSTRIA 2 

atividades 
industriais 

compatíveis ao seu 
entorno e aos 

parâmetros 
construtivos da 

zona, não geradoras 
de intenso fluxo de 
pessoas e veículos 

Baixo e médio Impacto  

1:120    Vaga por m² de área destinada à administração  

1:200    Vaga por m² do restante da área construída  

  1:600 
Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 
de caminhões  

INDÚSTRIA 3 
 
 
 
 
 
 
 

atividades 
industriais em 

estabelecimento 
que implique na 

fixação de padrões 
específicos, quanto 
as características de 
ocupação do lote, 

de acesso, de 
localização, de 

tráfego, de serviços 
urbanos e 

disposição dos 
resíduos gerados 

Médio e alto Impacto  

1:120    Vaga por m² de área destinada à administração  

1:200    Vaga por m² do restante da área construída  

  1:600 
Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 
de caminhões  

1:120    Vaga por m² de área destinada à administração  

1:200    Vaga por m² do restante da área construída  

   1:1000 
Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 
de caminhões, ou  
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USOS 

PROPORÇÃO 
CARGA E 
DESCARGA 

UNIDADES DE PROPORÇÃO 

VEÍCULOS LEVES 
E/OU EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

IN
D

Ú
ST

R
IA

 

INDÚSTRIA 3 

atividades 
industriais em 

estabelecimento 
que implique na 

fixação de padrões 
específicos, quanto 
as características de 
ocupação do lote, 

de acesso, de 
localização, de 

tráfego, de serviços 
urbanos e 

disposição dos 
resíduos gerados 

Médio e alto Impacto 

   1:2500 
Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 
de caminhões, ou  

   1:25000  
Vaga por m² de área útil destinada para carga e descarga 
de caminhões, ou  

   

A área destinada à 
carga e descarga de 
caminhões será 
avaliada pelo Órgão 
municipal 
competente 
quando da 
aprovação do EIV  

   

 

 

 

OBS1. Casos omissos ou conflitantes serão analisados pela Secretaria Municipal de Planejamento e consulta ao Conselho Municipal do Plano Diretor. 

OBS2. As dimensões das vagas estão definidas no Capítulo VII, Seção III deste Código.  

OBS3. As unidades de proporção do Anexo VIII, deste Código, poderão sofrer modificações, em função da atividade, do reenquadramento previsto na Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo e do porte, uma vez analisados pela 
Equipe Técnica e aprovados pelo Comissão Municipal de Urbanismo. 

OBS4: Nos itens que relacionam o percentual de estacionamento por área edificável do lote, o percentual de área destinada ao estacionamento poderá ser dividido em mais de um pavimento desde que o zoneamento permita.  
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ANEXO V – ÁREAS DE RECREAÇÃO E LAZER EM HABITAÇÕES COLETIVAS 

 

ÁREAS DE RECREAÇÃO E LAZER EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

Número de Unidades 
de Habitação 

Área Base de 
Referências 

Área a ser Acrescida 
por Unidade 

Previsão de Equipamentos Esportivos 
além da Área Calculada 

Área Final Fragmentada 
no Máximo em 

Círculo Inscrito Mínimo 
em Qualquer ponto 

13 a 20 25m² + 2 m2 por unidade - 2 partes D = 4m 

21 a 50 50m² + 1,5 m2 por unidade - 2 partes D= 5m 

51 a 100 100m² + 1m2 por unidade - 3 partes D= 8m 

101 a 300 150m² + 1 m2 por unidade Mais de 200 Unidades 

+ Reserva de área para implantar 
quadra poliesportiva 

4 partes D= 10m 

Mais de 300 150m² + 1 m2 por unidade +  Reserva de área para implantar 1 
quadra poliesportiva 

4 partes D=12m 

Observação: As áreas de recreação e lazer deverão estar previstas próximas do centro do imóvel ou das partes por elas atendidas, de modo a reduzir e equiparar as 

distâncias entre elas e as unidades. 
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PROJETO DE LEI CÓDIGO DE POSTURAS 

 

Aprova o Código de Posturas do Município de 
Canoinhas e dá outras providencias.  

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I - Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta lei institui o Código de Posturas do Município de Canoinhas, e contém as medidas 

de Polícia Administrativa a cargo do Município, estatuindo as necessárias relações entre o 

Poder Público local e as pessoas físicas ou jurídicas, liberando, fiscalizando, condicionando, 

restringindo ou impedindo a prática ou omissão de atos de particulares e disciplinando o 

funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de produção e de prestação de 

serviços, sempre no sentido de disciplinar e manter a ordem, a higiene, a moral, o sossego e 

a segurança pública, com o objetivo de estabelecer normas de conduta que assegurem o 

interesse coletivo e que melhor possibilitem: 

I.  a convivência harmônica da sociedade em Canoinhas;  

II. a fruição coletiva dos bens socioambientais do Município; 

III. a preservação das identidades locais;  

IV. a organização do uso dos bens o exercício de atividades no meio urbano; 

V. a preservação ambiental; 

VI. o bem estar da população, relacionado à higiene, à segurança, ao conforto e a estética do 

espaço público.  

VII. incentivo as atividades industriais, comerciais e de serviços; 

VIII.  acessibilidade e modalidade dos portadores de necessidades especiais; 

Parágrafo Único. Entende-se por espaço público toda a extensão de área pública, 

compreendidos nesta, o solo, o subsolo e o espaço aéreo, abrangendo as superfícies externas 

de qualquer elemento natural ou construído inclusive projeções das áreas privadas, visíveis 
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das áreas públicas e passíveis de exploração econômica. 

Art. 2º  Incumbe ao Poder Executivo Municipal e a todos os indivíduos que moram ou 

desenvolvem atividades em Canoinhas, zelar pela observância das normas contidas neste 

Código, no Código de Saúde de Santa Catarina, nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA e demais legislações pertinentes à matéria. 

Art. 3º  Este Código é regido pelos seguintes princípios: 

I. isonomia na fruição do espaço público da cidade; 

II. responsabilidade no direito de fruição do espaço público de forma a não comprometer a 

utilização do espaço pelo restante da população; 

III. corresponsabilidade pelos atos de prepostos em sentido amplo, que prejudiquem a 

fruição do espaço público e as disposições desta lei; 

IV. publicização das normas contidas neste Código de forma a prevenir possíveis conflitos de 

interesse; 

V. incentivo de controle social sobre as disposições deste Código. 

Art. 4º Constituem normas de posturas do Município para efeitos deste Código, aquelas que 

disciplinam: 

I. o uso, a ocupação e a conservação das áreas e das vias públicas;  

II. as condições higiênicas sanitárias que repercutam no espaço público; 

III. a segurança e o conforto coletivos; 

IV. as atividades de comércio, indústria e prestação de serviços, naquilo que interfira na 

esfera definida como espaço público;  

V. a limpeza pública e o meio ambiente. 

Art. 5º As disposições deste Código aplicam-se a todas as pessoas físicas, residentes, 

domiciliadas ou em trânsito pelo território e a todas as pessoas de direito público ou privado 

localizadas no Município. 

Art. 6º O Código de Posturas respeitará as normas definidas na Lei do Plano Diretor e nas 
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demais legislações municipais, estaduais e federais que versem sobre: 

I. proteção ambiental, histórica e cultural; 

II. normas urbanísticas 

III. normas eleitorais; 

IV. controle sanitário; 

V. divulgação e exposição de mensagens ao público;  

VI. trabalho e segurança de pessoas. 

Art. 7º Este Código se aplica a toda a extensão do território municipal. 

CAPÍTULO II – Das Infrações, Procedimentos e Sanções 

Art. 8º Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código ou de 

outras leis, decretos, resoluções ou atos baixados pelo governo municipal no uso de seu poder 

de polícia. 

Art. 9º Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar 

alguém a praticar infração, e ainda os encarregados da execução das leis que, tendo 

conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator. 

Art. 10 A pena, além de impor a obrigação de fazer ou não fazer, será pecuniária e consistirá 

em multa, observados os limites máximos estabelecidos neste Código. 

Art. 11 A penalidade pecuniária será judicialmente executada se, imposta de forma regular e 

pelos meios hábeis, e o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal. 

§1º A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa. 

§2º Os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber quaisquer quantias 

ou créditos que tiverem com o município, participar de concorrência ou tomada de preços, 

celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer título com a 

administração municipal. 

Art. 12 As multas serão impostas em grau mínimo, médio ou máximo, sendo arbitradas em 

valor de, no mínimo, 100 (cem) e, no máximo, 5.000(cinco mil) Unidades Fiscais Municipais – 
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UFM, de acordo com as determinações destes Código e levando-se consideração os seguintes 

critérios: 

I. A maior ou menor gravidade da infração; 

II. As suas circunstâncias atenuantes ou agravantes; 

III. Os antecedentes do infrator com relação às disposições deste Código. 

Art. 13 Nas reincidências, as multas serão cominadas em dobro. 

Parágrafo único. Considera-se reincidente aquele que cometer infração às disposições deste 

Código, pela qual já tiver sido autuado e punido. 

Art. 14 Não são diretamente passíveis das penas definidas neste Código: 

I. Os incapazes na forma lei; 

II. Os que forem coagidos a cometer a infração. 

Art. 15 Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes a que se refere o artigo 

anterior, a pena recairá: 

I. Sobre os pais, tutores ou pessoa sob cuja guarda estiver o menor; 

II. Sobre o curador ou pessoa cuja guarda estiver a pessoa mentalmente alterada; 

III. Sobre aquele que der causa à infração forçada. 

Art. 16 A infração de qualquer disposição para a qual não haja penalidade expressamente 

estabelecida neste Código será punida com a multa de até 300 (trezentos) UFM, variável 

segundo a gravidade da infração. 

Art. 17 As penalidades a que se refere este Código não isentam o infrator de reparar o dano 

resultante da infração, na forma da Lei. 

Parágrafo único. Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da 

exigência que a houver determinado. 

Seção I – Dos Autos de Infração 

Art. 18 Auto de infração é o instrumento por meio qual a autoridade municipal apura a 
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violação das disposições deste Código e de outras leis, decretos e regulamentos de polícia 

administrativo do município. 

Art. 19 Dará motivo à lavratura de auto de infração qualquer violação das normas deste 

Código que for levada ao conhecimento do prefeito, ou dos agentes municipais, por qualquer 

servidor municipal ou qualquer pessoa que presenciar, devendo a comunicação ser 

acompanhada de prova ou devidamente testemunhada. 

§1º Recebendo tal comunicação, a autoridade competente ordenará, sempre que couber, a 

lavratura do auto de infração. 

§2º São autoridades competentes para lavrar o auto de infração os fiscais ou outros 

funcionários para isso designados pela administração municipal. 

Art. 20 Os autos de infração obedecerão a modelos especiais e conterão obrigatoriamente: 

I. O dia, mês, hora e lugar em que for lavrado; 

II. O nome de quem lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato constante da infração e 

os pormenores que possam servir de atenuante ou de agravante à ação; 

III. O nome do infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência; 

IV. A disposição infringida; 

V. A assinatura de quem os lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver. 

Art. 21 Recusando-se o infrator a assinar o auto, será tal recusa averbada no documento pela 

autoridade que o lavrar, podendo ser substituída pela assinatura de 2 (duas) testemunhas. 

Seção II - Do Procedimento 

Art. 22 O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa, devendo fazê-lo em 

requerimento dirigido à autoridade que tiver lavrado o Auto de Infração, sob pena de 

intempestividade.  

Art. 23 As defesas serão decididas em primeira Instancia pela Autoridade designada pela 

Secretaria Municipal de Planejamento. 
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Art. 24 A decisão redigida com simplicidade e clareza, concluirá pela procedência ou 

improcedência do auto de infração ou da reclamação, definindo expressamente os seus 

efeitos nos casos respectivos. 

Art. 25 Do julgamento de primeira instancia caberá recurso de segunda e última instancia 

administrativa para a Comissão Municipal de Urbanismo, no prazo de 10 (dez) dias contados 

da data da intimação ou publicação da decisão de primeira Instancia. 

Art. 26 Todos os atos processuais e procedimentais serão realizados nos prazos previstos 

nesta Lei sob pena de intempestividade.  

§1º Na contagem de prazos em dias, estabelecidos por esta Lei Complementar, computar-se-

ão somente os dias úteis 

§2º Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. 

Art. 27 Transitado em julgado o processo, serão aplicadas as sanções conforme estabelece 

esta Lei Complementar.   

Seção III – Das Sanções 

Art. 28 Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis e independentemente 

de estarem previstas no Código Tributário Municipal, as infrações às disposições deste Código 

geram as seguintes consequências ao infrator e demais responsáveis, de acordo com o tipo 

de infração: 

I. obrigação de fazer ou de desfazer; 

II. obrigação de reparar os danos causados; 

III. apreensão de material, produto ou mercadoria; 

IV. interdição temporária ou definitiva das atividades;  

V. multa. 

Art. 29 A multa não paga no prazo estabelecido será inscrita em dívida ativa e judicialmente 

executada. 

Art. 30 Os infratores que estiverem inscritos em dívida ativa ou que não tenham realizado as 
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determinações deste Código no prazo estipulado pela Notificação não poderão:  

I. receber quaisquer quantias ou créditos que decorrerem do Poder Executivo Municipal; 

II. requerer benefícios fiscais; 

III. participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou 

transacionar a qualquer título com a Administração Municipal. 

Art. 31 Para efeitos deste Código, o valor das multas será proporcional à natureza da infração 

e definido em Unidade Fiscal do Município de Canoinhas.  

§1º. As infrações serão classificadas, quanto a sua natureza, como: 

I. leves; 

II. médias 

III. graves; e 

IV. gravíssimas. 

§2º A penalidade a que se refere este Código não isenta o infrator da obrigação de reparar o 

dano resultante da infração, na forma estabelecida pelo Código Civil.  

§3º Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que a 

houver determinado.  

Art. 32 As multas serão aplicadas em graus mínimo, médio ou máximo.  

§ 1º Na imposição da multa e para graduá-la ter-se-á em vista:  

I. a maior ou menor gravidade da infração;  

II. as suas circunstâncias atenuantes ou agravantes; e  

III. os antecedentes do infrator com relação às disposições deste Código.  

§ 2º Os critérios de gradação bem como valores mínimos, médios e máximos para as infrações 

que não constarem nesta lei serão regulamentados pelo Chefe do Poder Executivo.  

Art. 33 Nos casos de reincidência na mesma modalidade de infração a natureza desta será 

agravada com a cobrança em dobro, e no caso das infrações que caracterizarem natureza 
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gravíssima a multa será de duas vezes o valor da última multa cobrada. 

Parágrafo único. É considerado reincidente aquele que violar preceito deste Código ou outras 

leis, decretos e regulamentos e por cuja infração já houver sido autuado.  

Art. 34 Quando a pena, além de multa, determinar a obrigação de fazer ou desfazer qualquer 

obra ou serviço, será o infrator intimado dessa obrigação, fixando-se um prazo máximo de 

quinze dias para o início do seu cumprimento e de trinta dias para sua conclusão.  

§ 1º Desconhecendo-se o paradeiro do infrator, far-se-á a intimação por meio de edital 

publicado na imprensa local ou afixado em lugar público na sede do Município.  

§ 2º Esgotados os prazos sem que tenha o infrator cumprido a obrigação, o Município, pelo 

seu órgão competente, observadas as formalidades legais, providenciará a execução da obra 

ou serviço, cabendo, ao infrator, indenizar o seu custo, acrescido de trinta por cento a título 

de administração, o prazo fixado para o pagamento é de 15 (quinze) dias. 

Subseção I - Da Apreensão de Bens 

Art. 35 A apreensão de bens consiste na tomada dos objetos que constituírem prova material 

de infração aos dispositivos estabelecidos neste Código e demais normas pertinentes. 

Parágrafo Único. Na apreensão lavrar-se-á, inicialmente, Auto de Apreensão que conterá a 

descrição dos objetos apreendidos e a indicação do lugar onde ficarão depositados e, 

posteriormente, serão tomados os demais procedimentos previstos no processo de execução 

de penalidades. 

Art. 36 Os objetos apreendidos serão recolhidos aos depósitos do Poder Executivo Municipal. 

§ 1º Quando os objetos apreendidos não puderem ser recolhidos ao depósito, ou quando a 

apreensão se realizar fora da área urbana, o depósito dos bem apreendidos poderá ser feito 

por terceiros ou pelo próprio detentor, observadas as formalidades legais previstas na 

legislação pertinente. 

§ 2º Desde que não exista impedimento legal consubstanciado em legislação específica de 

caráter municipal, estadual ou federal, a devolução dos objetos apreendidos somente se fará 

após: 
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I. o pagamento das multas aplicadas; 

II. indenização pelo infrator ao Poder Executivo Municipal das despesas decorrentes da 

apreensão do bem e do seu transporte e guarda. 

Art. 37 Os objetos aprendidos poderão ser retirados no prazo de 30 (trinta) dias, sendo 

levados a leilão público pelo Poder Executivo Municipal quando não houver manifestação de 

seu detentor. 

§ 1º A importância apurada no leilão público será aplicada na quitação das multas e despesas 

de que trata o caput deste artigo e entregue o saldo, se houver, ao proprietário, que será 

notificado no prazo de 10 (dez) dias para, mediante requerimento devidamente instruído, 

receber o excedente, se já não houver comparecido para fazê-lo. 

§ 2º Prescreverá em 30 (trinta) dias o direito de retirar o saldo dos objetos vendidos em leilão; 

depois desse prazo ficará ele em depósito para ser distribuído, a critério do Poder Executivo 

Municipal, a instituições de assistência social. 

§ 3º No caso de material ou mercadoria perecível, o prazo para reclamação ou retirada será 

no primeiro dia útil, a contar do momento da apreensão. 

§ 4º As mercadorias não retiradas no prazo estabelecido no parágrafo 3º, se próprias para o 

consumo, poderão ser doadas a instituições de assistência social, se impróprias deverão ser 

inutilizadas. 

§ 5º Não caberá, em qualquer caso, responsabilidade ao Poder Executivo Municipal pelo 

perecimento das mercadorias apreendidas em razão de infração deste Código. 

Subseção II – Da Interdição 

Art. 38 O estabelecimento poderá ser interditado, temporariamente, nos seguintes casos:  

I. por solicitação de autoridade competente, com a devida justificativa e amparo legal;   

II. quando estiver com instalações inadequadas à atividade exercida;  

III. quando em desvio de finalidade, explorando atividade diversa da licenciada;  

IV. como medida preventiva, a bem da higiene, da moral, sossego ou segurança pública;  
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V. como medida preventiva contra danos ao meio ambiente; e 

VI. quando não possuir alvará de licença para localização.  

§ 1º Equipara-se a estabelecimento, sem licença para localização, aquele com alvará baixado 

de ofício, cassado, revogado ou em local diferente do licenciado.  

§ 2º O infrator será notificado, quanto ao início e à motivação da interdição, que poderá ser 

imediata a critério do fisco, podendo apresentar sua defesa por escrito, devidamente 

fundamentada, logo após a notificação ou ato de interdição.  

§ 3º A interdição se estenderá até a devida regularização, não tendo a apresentação de defesa, 

enquanto apreciada, efeito suspensivo.  

§ 4º O prazo para decisão, quanto ao pedido apresentado, não deverá ultrapassar 10 (dez) 

dias da data do protocolo.  

§ 5º Regularizada a situação, o estabelecimento poderá solicitar o cancelamento da 

interdição.  

§ 6º Caso ocorra continuidade das atividades, após a interdição do estabelecimento, será 

aplicada multa diária, conforme previsto no art. 38, sem prejuízo de outras medidas legais 

cabíveis.  

Seção IV – Do Procedimento para Cassação de Alvará e Lacre de Estabelecimentos 

Art. 39 O Alvará de Licença de Funcionamento poderá ser cassado nos seguintes casos:  

I. Falta de regularização após o período de interdição;  

II. Por solicitação de autoridade competente, com a devida justificativa e amparo legal;  

III. Após a expedição do terceiro auto de infração, pela mesma irregularidade, ainda que pago 

pelo infrator; e  

IV. Descumprimento de normas regulamentares do seu funcionamento.  

§ 1º O infrator será notificado quanto ao início e à motivação do processo de Cassação do 

Alvará de Licença de Funcionamento, podendo apresentar sua defesa por escrito, 

devidamente fundamentada, no prazo de 10 (dez) dias, dirigido a Autoridade que lavrou o 
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Auto de Cassação. 

§ 2º A defesa será encaminhada à autoridade competente da Secretaria Municipal de 

Planejamento para o julgamento de Primeira Instancia.  

§ 3º Da decisão de Primeira Instancia caberá recurso no prazo 10 (dez) dias para a Comissão 

Municipal de Urbanismo.   

§4ºEm caso de improcedência, será notificado o infrator e emitido o TERMO DE CASSAÇÃO DE 

ALVARÁ, a ser homologado pelo Secretário Municipal de Administração Finanças e 

Orçamento.  

§ 4º Após a publicação do TERMO DE CASSAÇÃO DE ALVARÁ, o prazo para encerramento das 

atividades será de 24 horas.   

§ 5º Vencido o prazo, caso o estabelecimento continue exercendo suas atividades, será 

executado o lacre do mesmo, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades legais.   

§ 6º Em caso de violação do lacre, a Secretaria Municipal de Administração Finanças e 

Orçamento comunicará o fato à Procuradoria-Geral do Município e a outros órgãos de 

fiscalização, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.   

CAPÍTULO III – DA PROTEÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL 

Seção I – Disposições Preliminares 

Art. 40 Para verificar o cumprimento das normas relativas à preservação do meio ambiente, 

a prefeitura, a qualquer tempo, poderá inspecionar os estabelecimentos, as máquinas, os 

motores e equipamentos, determinando as modificações que forem julgadas necessárias e 

estabelecendo instruções para o seu funcionamento. 

Art. 41 A fiscalização e aplicação das penalidades previstas neste capítulo ficará a cargo da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dentro de suas respectivas competências. 

Seção II – Da Proteção da Paisagem 

Art. 42 Para proteger a paisagem, os monumentos e os locais dotados de particular beleza, 
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bem como obras e prédios de valor artístico de interesse social, incumbe à prefeitura adotar 

medidas amplas, visando: 

I. Preservar os recantos naturais de beleza paisagística, mantendo sempre que possível, a 

vegetação que caracteriza a flora natural da região; 

II. Proteger as áreas verdes existentes no Município, com objetivos urbanísticos, 

preservando, tanto quanto possível, a vegetação nativa e incentivando o reflorestamento; 

III. Preservar edificações, áreas e logradouros públicos relacionados com a identidade da 

cidade; 

IV. Fiscalizar o cumprimento de normas relativas à proteção da beleza paisagística da cidade. 

Seção III – Das Queimadas e dos Cortes de Árvores e Pastagens 

Art. 43 O município colaborará com o Estado e a União para evitar a devastação das florestas 

e estimular a plantação de árvores. 

Art. 44 Para evitar a propagação de incêndios, observar-se-ão, nas queimadas, as medidas 

preventivas necessárias. 

Art. 45 A derrubada de mata dependerá de licenças dos órgãos ambientais competentes. 

Art. 46 Na infração de dispositivos desta seção será aplicada multa no valor de 1000(mil) e 

2000 (duas mil) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção IV –Da Poluição Ambiental 

Art. 47 É proibida qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do 

meio ambiente (solo, ar e água), causada por substância, em qualquer estado de matéria, que 

direta ou indiretamente: 

I. Crie ou possa criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e ao bem-estar 

público; 

II. Prejudique a flora e a fauna; 

III. Contenha óleo, graxa e lixo; 

IV. Prejudique o uso do meio-ambiente para fins domésticos, agropecuários, recreativos, de 
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piscicultura e para outros fins úteis ou que afetem estética ambiental. 

Art. 48 Para preservar a salubridade do ar, a administração poderá adotar as seguintes 

medidas: 

I. Impedir que sejam depositados, nos logradouros públicos, os materiais que produzam 

aumento térmico e poluição do ar; 

II. Promover a arborização de áreas livres e proteção das arborizadas; 

III. Promover a construção ou o alargamento de logradouros públicos que permitam a 

renovação frequente do ar; 

IV. Disciplinar o tráfego dos transportes coletivos;  

V. Executar e fiscalizar os serviços de asseio e limpeza dos logradouros públicos, 

estabelecendo os locais de destinação do lixo; 

VI. Impedir a incineração de lixo de qualquer matéria, quando dela resultar odor 

desagradável, emanação de gases tóxicos ou quando se processe em local impróprio; 

VII. Impedir depósito de substâncias que produzam odores incômodos; 

VIII.  Promover, quando necessário, a medição do nível de poluição do ar para conhecimento 

da população. 

Art. 49 As chaminés de qualquer espécie de fogões de casas particulares, de restaurante, 

pensões, hotéis e de estabelecimentos comerciais e indústrias de qualquer natureza, terão 

altura suficiente para que a fumaça, a fuligem ou outros resíduos que possam expelir não 

incomodem os vizinhos. 

Parágrafo único. Mediante determinação do município, as chaminés ou tubulações de escape 

dos resíduos deverão ser substituídas por aparelhagem para tal fim. 

Art. 50 Para evitar a poluição das águas, a prefeitura poderá adotar, dentre outras, as 

seguintes medidas: 

I. Impedir que as indústrias, fábricas e oficinas depositem ou encaminhem para rios, lagos 

ou reservatórios de águas, resíduos ou detritos provenientes de suas atividades; 

II. Impedir a canalização de esgoto e águas servidas para os rios e córregos; 
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III. Proibir a localização de estábulos, cocheiras, pocilgas, currais e congêneres nas 

proximidades dos cursos d’água; 

IV. Implementar a área de preservação permanente ao longo de todos os rios, impedindo a 

construção de edificações, muros ou cercas e a utilização daquela para depósito de materiais, 

mesmo que a céu aberto. 

Art. 51 As autoridades incumbidas da fiscalização ou inspeção, para fins de controle da 

poluição ambiental, terão livre acesso, a qualquer dia e hora, às instalações industriais, 

comerciais, agropecuárias, ou outros particulares ou públicas capazes de poluir o meio 

ambiente. 

Art. 52 O município poderá celebrar convênio com órgãos públicos federais e estaduais para 

a execução de ações que objetivem o controle da poluição do meio ambiente e a execução 

dos planos estabelecidos para a sua proteção. 

Art. 53 Na infração de dispositivos desta seção, será aplicada multa no valor de 100 (cem) a 

500 (quinhentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

CAPÍTULO III – DA HIGIENE PÚBLICA 

Seção I – Disposições Gerais 

Art. 54 A fiscalização sanitária abrangerá especialmente a higiene e a limpeza das vias 

públicas, das habitações, particulares e coletivas e de estabelecimentos comerciais e de 

serviços. 

Art. 55 Em cada inspeção em que for verificada irregularidade, apresentará o funcionário 

competente um relatório circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providências a 

bem da higiene pública. 

Parágrafo único. A administração municipal tomará as providências cabíveis ao caso, quando 

o mesmo for de sua alçada, ou remeterá cópias do relatório às autoridades federais ou 

estaduais competentes, quando as providências necessárias forem da alçada dessas. 

Seção II – Da Coleta de Resíduos Sólidos 
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Art. 56 A coleta de resíduos domésticos deverá ser executada pelo município, diretamente 

ou mediante delegação. 

Art. 57 Não são considerados resíduos domésticos: 

I. Resíduos industriais; 

II. Resíduos hospitalares; 

III. Galhadas acima de 1m³ (um metro cúbico); 

IV. Entulho de construções acima de 1m³ (um metro cúbico). 

Art. 58 O lixo será recolhido em coletores apropriados, dispostos sobre a calçada de forma 

que a cesta com os resíduos fique distante no mínimo 1,15m (um metro e quinze centímetros) 

do chão. 

§1º O lixo deverá ser colocado à porta das residências ou estabelecimentos, nos horários 

predeterminados pelo Município. 

§2º O lixo deverá ser separado em inorgânico (reciclável) e orgânico, em sacos plásticos 

apropriados 

Art. 59 Os cadáveres de animais encontrados nas vias públicas serão recolhidos pelo órgão 

de limpeza pública do município, que providenciará o enterramento. 

Art. 60 A coleta de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, deverá ser executada 

pelo ente gerador conforme Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

PGRCC, de acordo com regulamentação específica. 

Art. 61 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta multa correspondente ao 

valor variável entre 100 (cem) e 500 (quinhentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção III – Da Higiene das Vias Públicas 

Art. 62 O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado 

diretamente pelo município ou por concessão, gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente.  

Art. 63 A limpeza do passeio fronteiriço, pavimentado ou não, às residências, 
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estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou mesmo terreno 

baldio, será de responsabilidade de seus ocupantes ou proprietários, devendo ser efetuada, 

sem prejuízo aos transeuntes, recolhendo-se ao depósito particular de lixo todos os detritos 

resultantes da limpeza. 

§ 1º A lavagem ou varredura do passeio e sarjeta deverá ser efetuada em hora conveniente e 

de pouco trânsito.  

§ 2º É proibido, em qualquer caso, varrer lixo ou detritos sólidos, de qualquer natureza, para 

as caixas coletoras da rede de drenagem, nos logradouros públicos.  

§ 3º São especialmente responsabilizados pela limpeza conforme caput deste artigo os 

estabelecimentos comerciais como clubes, danceterias, casas noturnas e afins.  

§ 4º Ficam também responsabilizadas pela limpeza conforme caput deste artigo as atividades 

ambulantes ou de caráter eventual, como quiosques, bancas, carrinhos e afins.  

Art. 64 É proibido fazer varreduras do interior dos prédios, dos terrenos e dos veículos para 

a via pública, e bem assim despejar ou atirar papéis, anúncios, reclames ou quaisquer detritos 

sobre o leito de logradouros públicos. 

Art. 65 A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre escoamento 

das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas, danificando ou obstruindo 

esses. 

Art. 66 Para preservar, de maneira geral, a higiene das vias públicas, fica terminantemente 

proibido: 

I. Fazer uso particular das águas públicas (chafarizes, cursos d’água, lagos públicos); 

II. Comprometer, por qualquer forma, a limpeza das águas destinadas ao consumo público 

ou particular; 

III. Estender roupas nas vias públicas; 

IV. Encaminhar águas servidas do interior das edificações para as vias públicas pavimentadas; 

V. Conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam comprometer o 

asseio das vias públicas; 
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VI. Lançar, nas vias públicas, nos terrenos sem edificação, várzeas, valas, bueiros e sarjetas, 

lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres de animais, fragmentos pontiagudos ou 

qualquer material que possa ocasionar incômodo à população ou prejudicar a estética da 

cidade, bem como queimar qualquer substância que possa viciar ou corromper a atmosfera; 

VII. Fazer a retirada de materiais ou entulhos provenientes de construção ou demolição de 

prédios sem o uso de instrumentos adequados, com canaletas ou outros que evitem a queda 

dos referidos materiais nos logradouros e vias públicas. 

Art. 67 Os terrenos baldios deverão ser vedados com muros, conforme o disposto no Código 

de Obras e Edificações. 

Art. 68 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa variável entre um 

mínimo de 100 (cem) e um máximo de 500 (quinhentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção IV – Da Higiene da Produção, do Comércio e do Consumo 

Art. 69 A administração municipal e Secretaria Municipal de Saúde exercerá, por meio do 

órgão de vigilância sanitária municipal nos termos da legislação pertinente, severa fiscalização 

sobre a produção, o comércio e a prestação de serviços, especialmente aqueles onde se 

fabriquem ou vendam gêneros alimentícios, medicamentos e cosméticos e onde se realizem 

procedimentos médicos ou de estética.  

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, considera-se gênero alimentício toda 

substância destinada ao preparo e ao consumo alimentar, excetuados os medicamentos. 

Art. 70 Toda a água que sirva para a manipulação ou preparo de gêneros alimentícios, desde 

que não provenha do abastecimento público, deve ser comprovadamente pura. 

Art. 71 Os hotéis, restaurantes, bares, cafés, botequins, padarias e estabelecimentos 

congêneres deverão manter a higiene de seus ambientes e utensílios, bem como deverão 

manter seus empregados convenientemente trajados, o que será objeto de fiscalização pela 

vigilância sanitária. 

Art. 72 Os salões de barbeiros, cabeleireiros e estabelecimentos congêneres deverão ter 

alvará de funcionamento condicionado à vistoria do órgão municipal de vigilância sanitária, 
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para esterilização de material cortante e expurgo. 

Art. 73 As casas de carne e peixarias deverão atender às condições impostas pelo órgão de 

vigilância sanitária municipal no que diz respeito aos utensílios, balcões, móveis, vestimenta 

e produtos. 

Art. 74 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa variável entre 200 

(duzentas) a 600 (seiscentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais) ou índice equivalente. 

Seção V – Da Higiene das Piscinas Públicas 

Art. 75 As piscinas públicas de natação deverão obedecer às seguintes prescrições: 

I. Todo frequentador de piscina é obrigado a banho prévio de chuveiro; 

II. A limpeza da água deve ser tal que da borda possa ser visto com nitidez o seu fundo; 

III. O equipamento especial da piscina deverá assegurar perfeita e uniforme circulação e 

purificação da água. 

Art. 76 A água das piscinas deverá ter tratamento adequado para a garantia da saúde pública. 

Art. 77 Os clubes, associações e demais gêneros particulares que mantenham piscina pública 

deverão exigir atestado médico dos frequentadores por questão de saúde pública. 

Parágrafo único. A administração pública, os clubes e demais entidades que mantêm piscinas 

públicas são obrigadas a dispor de guarda vidas durante o horário de funcionamento. 

Art. 78 Para uso dos banhistas, deverão existir vestiários para ambos os sexos, com chuveiros 

e instalações sanitárias adequados. 

Art. 79 Nenhuma piscina poderá ser usada quando suas águas forem julgadas poluídas pela 

autoridade sanitária competente. 

Art. 80 Das exigências deste Capítulo, excetuando o disposto no Artigo anterior, ficam 

excluídas as piscinas das residências particulares, quando para uso exclusivo de seus 

proprietários e pessoas de suas relações.  

Art. 81 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo será imposta a multa de 200 (duzentas) 

a 600 (seiscentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 
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CAPÍTULO IV – DO TRATAMENTO DA PROPRIEDADE, DOS LOGRADOUROS E DOS BENS 

PÚBLICOS 

Seção I – das Vias e Logradouros Públicos 

Art. 82 As vias e logradouros públicos do município de Canoinhas devem ser utilizados para 

o fim básico a que se destinam, respeitadas as limitações e restrições prescritas neste Código. 

Parágrafo único. Logradouros públicos são espaços livres e inalienáveis, destinados à 

circulação pública de veículos e de pedestres. 

Art. 83 A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, salvo nos casos previstos no presente 

Código e desde que antecipadamente autorizado pela municipalidade ou órgão competente 

afim: 

I. Abrir rua, travessas ou praças sem o fornecimento das diretrizes básicas pela 

Municipalidade; 

II. Deixar em mau estado de conservação as calçadas e passeios fronteiriços, as paredes 

frontais das edificações e os muros que fazem frente para as vias públicas; 

III. Danificar ou alterar de qualquer modo, calçamento, passeios, calçadas e meio-fio; 

IV. Danificar, por qualquer modo, postes, fios e cabos de instalações de energia elétrica, 

telefone, televisão, fibra ótica, nas zonas urbana e rural do município; 

V. Deixar de remover os restos de entulhos resultantes de construção e reconstrução, bem 

como de podas de jardins e cortes de árvores; 

VI. Deixar, nas ruas, praças, travessas ou logradouros públicos, águas servidas e quaisquer 

detritos prejudiciais ao asseio e à higiene pública; 

VII. Estreitar, mudar ou impedir, de qualquer modo, a servidão pública das estradas e 

caminhos; 

VIII. Colocar trancas, porteiras, cancelas ou similares em estradas e caminhos públicos; 

IX. Danificar, por qualquer forma, as estradas de rodagem e caminhos públicos; 

X. Obstrução ou fechamento de boca de lobo; 

XI. Colocar tubulação de esgoto em sarjetas das vias públicas;  
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XII. Demolir ou danificar pontos de ônibus.  

Art. 84 É proibido, nas vias do município: 

I. Atirar ou sacudir objetos que possam causar riscos aos transeuntes e veículos ou capazes 

de afetar a estética e a higiene da via pública; 

II. Reformar, pintar, consertar veículos ou qualquer outro tipo de material; 

III. Conduzir, em veículos abertos, materiais que possam comprometer o asseio das vias 

públicas; 

IV. Abandonar veículos, reboques, semi em via pública.  

Art. 85  Todo aquele que danificar ou retirar sinais colocados nas vias públicas, para 

advertência de perigo, orientação ou impedimento de trânsito, será punido com multa, sem 

prejuízo da responsabilidade criminal e civil que couber. 

Art. 86 É vedado fazer escavações que diminuam ou desviem as águas de servidão pública, 

bem como represar águas pluviais de modo a alagar qualquer logradouro público ou 

propriedade de terceiros. 

Art. 87 Nas árvores dos logradouros não poderão ser afixados ou amarrados fios, nem 

colocados anúncios, cartazes e outros objetos. 

Art. 88 É atribuição exclusiva da municipalidade podar, cortar, derrubar ou sacrificar as 

árvores de arborização pública. 

Art. 89 Compete à Prefeitura o ajardinamento e a arborização das vias e logradouros 

públicos. 

Art. 90 Na infração de qualquer artigo desta seção será imposta multa de 200 (duzentas) a 

600 (seiscentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção II- das Calçadas e Passeios 

Art. 91 As calçadas públicas são de responsabilidade exclusiva dos proprietários, possuidores 

do domínio útil ou posse de imóveis, no tocante a sua construção, restauração, conservação 

e limpeza, observando as normas e padrões a serem fixados em legislação específica. 
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Art. 92 Nas calçadas públicas, é expressamente proibido: 

I. Depositar lixo ou detritos sólidos e líquidos de qualquer natureza; 

II. Apresentar superfície inteiramente lisa ou com desnível que possa produzir 

escorregamento ou queda; 

III. Colocar de qualquer tipo de letreiro ou anúncio de caráter permanente ou não; 

IV. Escoar rejeitos e dejetos líquidos de qualquer natureza; 

V. Executar qualquer benfeitoria ou modificação que impliquem a alteração de sua estrutura 

normal, sem prévia autorização por escrito, da municipalidade; 

VI. Implantar ou instalar equipamentos que possam afetar, prejudicialmente, a espacialidade 

horizontal e vertical, bem como a circulação natural de transeuntes, observando-se, no caso 

dos equipamentos de ar condicionado, uma altura não inferior a 2,20m (dois metros e vinte 

centímetros) e a adoção de dutos para condução de água ao solo; 

VII. Instalar nas fachadas dos prédios e edificações, elementos que coloquem em risco a 

integridade física dos transeuntes; 

VIII. Lavar meios de transporte ou outros equipamentos; 

IX. Executar qualquer tipo de obra, para a implantação de infraestrutura ou serviço de 

utilidade pública, sem a prévia autorização da municipalidade. 

§1º Poderão ser utilizadas as calçadas e passeios públicos com rampas ou escada de acesso a 

prédios públicos, comerciais ou multifamiliares, desde que, seja edificação existente, 

comprovado através de apresentação de HABITE-SE constando a existência da mesma junto a 

Secretaria Municipal de Planejamento. 

§2º O proprietário deverá apresentar um projeto de rampa ou escada junto a Secretaria 

Municipal de Planejamento para análise, devendo satisfazer as seguintes condições. 

I. Preservar uma faixa mínima para o trânsito público, a faixa livre, não inferior a 1,50 (um 

metro e cinquenta centímetros); 

II. Correspondam, apenas, as testadas das edificações para os quais forem licenciadas 

III. Não excedam a linha média dos passeios; 
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IV. Não possuam menos de 1,20m (um metro e vinte centímetros de largura); 

V. Possuam guarda corpo e corrimão de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros; 

VI. Possuam piso antiderrapante; 

VII. Respeitem as normas de acessibilidade conforme a NBR 9050. 

Art. 93 As calçadas deverão apresentar uma declividade máxima de 5% (cinco por cento), do 

alinhamento para o meio fio, com diferença máxima de 10cm (dez centímetros) entre o ponto 

mais alto e o mais baixo. 

Art. 94 Os proprietários são obrigados a manter as calçadas permanentemente em bom 

estado de conservação, sob pena de notificação do órgão competente para consertos ou para 

reconstrução delas. 

Art. 95 Caberá à municipalidade o conserto ou reconstrução das calçadas, quando forem por 

ela danificadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, findo qual o proprietário poderá reconstruí-la 

e solicitar a compensação dos valores devidamente comprovados com débitos relativos os 

impostos municipais, mediante requerimento e autorização prévios e apresentação de 

orçamento e notas fiscais ao órgão municipal responsável. 

Art. 96 Quando for necessário fazer escavação nas calçadas dos logradouros, para 

assentamento de canalização, galerias, instalações de subsolo ou qualquer outro serviço, a 

reposição do revestimento das calçadas deverá ser feita de maneira a não resultar em 

remendos, ainda que seja necessário refazer ou substituir completamente o revestimento, 

cabendo as despesas respectivas aos responsáveis pelas escavações, seja um particular, 

empresa contratante de serviços de utilidade pública ou repartição pública. 

Art. 97  Se, intimados pela municipalidade a executar o fechamento de terrenos, a construção 

de calçada, outras obras necessárias ou serviços, os proprietários não atenderem a intimação, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ficarão sujeitos a pagar o valor de mercado dos serviços efetuados 

pela municipalidade, acrescido de 20 % (vinte por cento) relativos à administração. 

Parágrafo único - Ficam isentos do pagamento da taxa adicional relativa à administração os 

proprietários cuja renda familiar não ultrapassar a 5 (cinco) salários mínimos e que sejam 
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titulares de um único imóvel. 

Art. 98 Ficará a cargo da Prefeitura a reconstrução ou conserto de calçadas e passeios que 

forem afetados por alterações de nivelamento e das guias, ou por estragos ocasionados 

quando da execução do paisagismo das vias públicas. 

Art. 99 Não poderão ser feitas rampas de acesso nos passeios dos logradouros públicos 

destinados à entrada de veículos. 

Art. 100 O rampeamento das soleiras e o rebaixamento do meio-fio são obrigatórios 

sempre que tiver entrada de veículos, nos terrenos ou prédios com travessia de calçada de 

logradouro, sendo proibida a colocação de cunhas ou rampas de madeira ou de outros 

materiais fixos ou móveis, nas sarjetas ou sobre a calçada, junto às soleiras de alinhamento 

para o acesso de veículos. 

Art. 101 As intimações para correção dos rampeamentos objetivando obedecer a este 

capítulo, quando necessárias, deverão ser cumpridas no prazo improrrogável de 30 (trinta) 

dias. 

Parágrafo único. Quando intimados para correções dos rampeamentos, os proprietários 

deverão adequá-los ao padrão municipal. 

Art. 102 A ocupação de calçadas com mesas e cadeiras por bares e restaurantes poderá 

ser permitida, desde que, satisfeitas as seguintes condições: 

I. Preservem uma faixa mínima para o trânsito público, a faixa livre, não inferior a 2m (dois 

metros); 

II. Corresponda, apenas, às testadas dos estabelecimentos comerciais para os quais forem 

licenciadas; 

III. Não excedam a linha média dos passeios, e ocupem, no máximo, a metade desses, a partir 

da testada; 

IV. Guardem as mesas, entre si, distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros); 

V. Instalação de acordo com a legislação sanitária vigente, previamente aprovada pelo órgão 
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sanitário competente no município. 

§1º O pedido de licença será acompanhado de uma planta ou desenho cotado, indicando a 

testada da casa comercial, a largura do passeio, o número e a disposição das mesas e cadeiras, 

bem como uma declaração do proprietário ou responsável legal sobre o fluxo, metodologia 

empregada e tipo de gênero alimentício envolvido, quando for o caso. 

§2º A Prefeitura poderá solicitar a remoção das grades e mesas a qualquer momento. 

Art. 103 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta multa variável entre 200 

(duzentas) a 1000 (mil) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção III – do Fechamento e Conservação de Terrenos no Alinhamento Predial 

Art. 104 Os terrenos não edificados, situados dentro dos perímetros urbanos, com testada 

para logradouro público, loteados ou não, serão obrigatoriamente fechados, no alinhamento, 

por muro, cerca ou outro tipo de vedação de acordo com as especificações do Código de 

Obras. 

Art. 105 Nas áreas de uso residencial poderá ser dispensado o fechamento frontal dos 

terrenos construídos, desde que nos mesmos seja mantido um ajardinamento rigoroso e 

permanentemente conservado, e que o limite entre o logradouro e o terreno fique marcado 

com meio-fio, cordão de cimento ou equivalente. 

Art. 106 Não será permitido o emprego de vegetação com espinhos para fechamento de 

terrenos. 

Art. 107 Quando os terrenos forem fechados por meio de cercas vivas e estas não forem 

convenientemente conservadas, a municipalidade poderá exigir a sua substituição. 

Art. 108 Os terrenos não construídos dentro dos perímetros urbanos deverão ser 

mantidos limpos, capinados e drenados. 

Art. 109 É proibido colocar cacos de vidro e arames farpados, nos muros frontais, laterais 

e de fundos. 

Art. 110 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa variável entre 

300 (trezentas) a 500 (quinhentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 
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CAPÍTULO V – DA POLÍCIA DE COSTUMES, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 

Seção I – Da Moralidade e do Sossego Público 

Art. 111 Não serão permitidos banhos nos rios, córregos ou lagoas do município, exceto 

nos locais designados pelas autoridades como próprios para tanto. 

Parágrafo único. Os praticantes de esportes e banhistas deverão trajar-se com roupas 

apropriadas. 

Art. 112 Os proprietários de estabelecimentos em que se vendam bebidas alcoólicas serão 

responsáveis pela manutenção da ordem no respectivo local. 

Parágrafo único. As desordens, algazarra ou barulho porventura verificados nos referidos 

estabelecimentos sujeitarão os proprietários à multa, podendo ser cassada a licença para seu 

funcionamento nas reincidências. 

Art. 113 Não será permitida a utilização das vias públicas e passeios como ponto de 

encontro que ocasione aglomeração de pessoas e dificulte a passagem de veículos ou 

pedestres. 

Art. 114 A fim de sustar ou reduzir a poluição proveniente de sons e ruídos excessivos, 

incumbe à administração e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, adotar as seguintes 

medidas: 

I. Impedir a instalação, em setores residenciais ou comerciais, de estabelecimento cujas 

atividades produzam ruídos, sons excessivos ou incômodos, exceto se devidamente 

comprovado que o estabelecimento esteja munido com isolamento acústico; 

II. Disciplinar a prestação de serviços de propaganda por meio de alto-falantes ou 

megafones, fixos ou volantes; 

III. Disciplinar e controlar o uso de aparelhos de reprodução eletroacústica em geral; 

IV. Disciplinar o uso de maquinaria, dispositivo ou motor de explosão que produzam ruídos 

ou sons além dos limites toleráveis, fixados em ato administrativo; 

V. Disciplinar o horário de funcionamento noturno de construções; 
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VI. Impedir a localização em zona de silêncio ou setor residencial, de casas de divertimentos 

públicos que, pela natureza de suas atividades, produzam sons excessivos ou ruídos 

incômodos. 

Art. 115 É expressamente proibido antes das 07 (sete) horas e após às 22 (vinte e duas) 

horas perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, evitáveis, tais como: 

I. Os de motores de explosão desprovidos de silenciosos ou com estes em mau estado de 

funcionamento; 

II. Os de buzinas, clarins, campainhas ou quaisquer outros aparelhos; 

III. A propaganda realizada com alto-falantes, bumbos, tambores, cornetas, etc, sem prévia 

autorização da Prefeitura; 

IV. Os produzidos por arma de fogo; 

V. Os de morteiros, bombas e demais fogos ruidosos; os de apito ou silvos de sereia de 

fábricas, cinemas ou estabelecimentos outros, por mais de 30 (trinta) segundos; 

VI. Os batuques, congados e outros divertimentos congêneres, sem licença das autoridades. 

Parágrafo Único. Excetuam-se das proibições deste artigo: 

VII. Sinetas ou similares dos veículos de assistência, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Santa Catarina e Polícia, quando em serviço; 

VIII. Os apitos de rondas e guardas policiais. 

Art. 116 Para as casas de comércio, prestação de serviços, indústrias, locais de diversão de 

acesso ao público - bares, restaurantes, boates, clubes e similares - igrejas ou templos de 

qualquer culto, nos quais haja ruído por sonorização, execução ou reprodução de música ou 

apenas locução, os níveis máximos permitidos de intensidade de som ou ruído estão definidos 

na Norma 10.151 (Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da 

Comunidade) e 10.152 (Níveis de Ruído para o Conforto Acústico), da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT. 

Art. 117 As atividades relacionadas com construção civil, reformas, operações de carga e 

descarga não passíveis de confinamento ou que, apesar de confinadas, ultrapassem o nível 
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máximo para elas admitido, somente podem ser realizadas no horário das 07 às 18 horas. 

Parágrafo único. As atividades mencionadas no caput deste artigo somente poderão 

funcionar aos domingos e feriados mediante licença especial com discriminação dos horários 

e tipos de serviços passíveis de serem executados. 

Art. 118 É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído, em um raio 

de 50m (cinquenta metros) de hospitais, escolas, asilos e casas de residências. 

Art. 119 A exploração dos meios de publicidade, nas vias e logradouros públicos, através 

de propaganda falada, por meio de amplificadores de voz, alto-falantes e propagandistas, 

sujeitar-se-á a licença prévia e poderá ser feita diariamente, no horário das 8 (oito) às 18 

(dezoito) horas. 

Art. 120 Na infração de qualquer Artigo desta seção será imposta a multa variável entre 

300 (trezentas) a 1000 (mil) UFM (Unidades Fiscais Municipais) ou índice equivalente. 

Seção II – Dos Divertimentos Públicos 

Art. 121 Divertimentos públicos, para os efeitos deste Código, são os que se realizam nas 

vias públicas, ou em recintos fechados, de livre acesso ao público. 

Art. 122 Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem licença da prefeitura, 

mesmo quando isento de tributo. 

Art. 123 Para a instalação de parques de diversão, circo, comícios políticos e festividades 

cívicas, religiosas ou de caráter popular, poderão ser armados tendas, coretos ou palanques 

provisórios nos logradouros públicos, desde que solicitada ao órgão municipal competente a 

autorização para sua localização. 

§1º Para que recebam autorização da Prefeitura, os eventos mencionados neste Artigo 

deverão observar os seguintes requisitos: 

I. Possuir localização, segurança e tempo de permanência adequados; 

II. Não prejudicar o calçamento nem o escoamento das águas pluviais, vegetação e outros 

bens públicos, correndo por conta dos responsáveis pelas festividades, os estragos porventura 

verificados; 
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III. Não atrapalhar o trânsito público de veículos e pedestres; 

IV. Possuir aprovação prévia pelo órgão sanitário do município e pelo Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Santa Catarina Militar do Estado de Santa Catarina. 

§2º Encerrados os eventos mencionados no parágrafo anterior, as instalações de palanques e 

coretos deverão ser retiradas no prazo de 48h (quarenta e oito horas) pelos particulares 

responsáveis. 

§3º A autorização de funcionamento dos estabelecimentos de que trata este Artigo não 

poderá ser por prazo superior a 2 (dois) meses. 

§4º Ao conceder a autorização, poderá o município estabelecer as restrições que julgar 

convenientes, no sentido de assegurar a ordem e a moralidade dos divertimentos e o sossego 

da vizinhança. 

Art. 124 A seu juízo, poderá o município não renovar a autorização de um circo ou parque 

de diversões, ou obrigá-los a novas restrições ao conceder-lhes a renovação solicitada. 

§1º Os circos e parques de diversões, embora autorizados, só poderão ser franqueados ao 

público depois de vistoriados e atestados para o funcionamento, de acordo com as normas de 

segurança do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa em todas as suas instalações. 

§2º Os circos que possuírem animais deverão ter vistoria do órgão municipal de vigilância 

sanitária. 

Art. 125 Os desfiles circenses dependerão de autorização da Prefeitura. 

Art. 126 Para permitir a realização de qualquer divertimento público, poderá a Prefeitura 

exigir, se o julgar conveniente, um depósito no valor de, no máximo, 1000 (mil) UFM (Unidades 

Fiscais Municipais), como garantia de despesa com a eventual limpeza e recomposição do 

logradouro. 

Parágrafo único. O depósito será restituído integralmente se não houver necessidade de 

limpeza especial ou reparos. Em caso contrário, serão deduzidas do mesmo as despesas feitas 

com tais serviços. 

Art. 127 Para a construção de casas de diversão serão observadas as disposições 
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estabelecidas pelo Código de Obras e pelas normas de segurança do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Santa Catarina Militar do Estado. 

Art. 128 Não será fornecida licença para a realização de jogos ou diversões ruidosas em 

locais compreendidos em área formada por um raio de 100 (cem) metros de hospitais, casas 

de saúde ou maternidades. 

Art. 129 Os espetáculos, bailes ou festas de caráter público dependem para realizar-se, de 

prévia licença da Prefeitura, e da obtenção do atestado de funcionamento emitido pelo Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. 

Art. 130 Parágrafo único - Excetuam-se das disposições deste Artigo as reuniões de 

qualquer natureza, sem convites ou entradas pagas, levadas a efeito em clubes ou entidades 

de classe, em sua sede, ou as realizadas em residências particulares. 

Art. 131 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa variável entre 

200 (duzentas) a 600 (seiscentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção III – Dos Locais de Culto 

Art. 132 Nas igrejas, templos ou casas de cultos os locais frequentados deverão ser 

conservados limpos, iluminados e arejados. 

Art. 133 As igrejas, templos e casas de culto não poderão conter maior número de 

assistentes, a qualquer de seus ofícios, de que a lotação comportada por suas instalações. 

Art. 134 As igrejas, templos e casas de culto deverão respeitar os limites sonoros 

estabelecidos por este Código, adequando suas instalações quando necessário. 

Art. 135 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa variável entre 

100 (cem) a 300 (trezentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção IV – Do Trânsito Público 

Art. 136 É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres 

ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de 

obras públicas, ou quando exigências policiais o determinarem. 
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Art. 137 Parágrafo único - Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito, 

deverá ser colocada sinalização vermelha claramente visível de dia e luminosa à noite. 

Art. 138 Compreende-se na proibição do Artigo anterior o depósito de quaisquer 

materiais, inclusive de construções, nas vias públicas em geral. 

Art. 139 O uso do passeio público fronteiro as livrarias, bares, confeitarias, restaurantes, 

lanchonetes e similares, já instalados, com alvará de funcionamento expedido, ou que venham 

a instalar-se no Município, poderá ser objeto de permissão para colocação de estantes de 

venda, toldos, mesas e cadeiras, inclusive os que possuem autorização para fechamento do 

recuo frontal obrigatório, desde que obedecidas as seguintes condições: 

I. A instalação de mobiliário obedecidos os padrões definidos pela Prefeitura Municipal de 

Canoinhas nos passeios, não poderá bloquear, obstruir ou dificultar o acesso de veículos, o 

livre trânsito de pedestres, em especial de deficientes físicos, nem a visibilidade dos 

motoristas, nas confluências das vias; 

II. A preservação de faixa de circulação de pedestres, denominada de Faixa Livre que permita 

o livre e seguro trânsito de pedestres.  

§ 1º Excepcionalmente, a critério Municipalidade, os estabelecimentos poderão utilizar os 

passeios fronteiriços de seus vizinhos laterais, até 1/3 da sua testada, desde que apresentem 

autorização expressa dos mesmos e promovam a manutenção e limpeza da área. 

§ 2º As calçadas objetos da permissão de uso de que trata esta lei, e suas imediações, deverão 

ser mantidas e conservadas limpas pelos permissionários. 

§ 3º Fica proibida a colocação, nestas calçadas, de amplificadores, caixas acústicas, alto-

falantes ou quaisquer aparelhos que produzam som, bem como quiosques ou estantes de 

venda, e qualquer tipo de publicidade, não autorizados pela Administração. 

§ 4º Fica autorizado, de acordo com critérios estabelecidos pela Administração Pública, a 

colocação de estantes de venda para as livrarias.  

§5º O Município expedirá Decreto regulamentando o uso do Passeio Público. 

Art. 140 A utilização de caminhões, com capacidade de 5 (cinco) toneladas ou mais, para 

carga e descarga de artigos comerciais só poderá ser realizada depois das 18 horas dos dias 
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úteis, sendo que os veículos deverão ser devidamente posicionados em vagas de 

estacionamento de forma a não interromper o trânsito.  

Art. 141 Os caminhões de mudança só poderão ser utilizados se devidamente 

estacionados em vagas de forma a não ocasionar a interrupção do trânsito. 

Art. 142 É expressamente proibido: 

I. Conduzir, pelos passeios, volumes de grande porte; 

II. Conduzir, pelos passeios, veículos de qualquer espécie; 

III. Patinar, a não ser nos logradouros a isso destinados; 

IV. Conduzir ou conservar animais de grande porte sobre passeios ou jardins; 

V. Colocar anúncios, móveis ou mercadorias sobre o passeio público. 

Parágrafo único. Excetuam-se ao disposto no inciso II deste Artigo, carrinhos de criança ou de 

portadores de deficiência e com mobilidade reduzida e em ruas de pequeno movimento, 

triciclos e bicicletas de uso infantil. 

Art. 143 Na infração de qualquer artigo desta seção, quando não prevista penalidade de 

Código Nacional de Trânsito, será imposta multa variável entre 200 (duzentas) a 600 

(seiscentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção V – Das Medidas Referentes aos Animais 

Art. 144 A permanência de animais nas vias ou logradouros é de total responsabilidade de 

seus respectivos donos, não podendo este transitar sem a presença de um responsável. 

Art. 145 Os animais encontrados soltos nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos 

serão apreendidos pela administração municipal e recolhidos a lugares apropriados. 

Art. 146 O animal recolhido em virtude do disposto neste Capítulo, deverá ser retirado 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias, mediante pagamento da multa e da taxa de manutenção 

respectiva. 

Art. 147 Não é permitida a criação para fins comerciais de animais dentro do perímetro 

urbano municipal. 
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Art. 148 É expressamente proibido, a qualquer pessoa, maltratar os animais ou praticar 

ato de crueldade contra eles tais como: 

I. Fazer trabalhar animais doentes, feridos, extenuados, aleijados, enfraquecidos ou 

extremamente magros; 

II. Martirizar animais para deles alcançar esforços excessivos; 

III. Abandonar animais em qualquer ponto do Município, sendo agravante se os mesmos 

estiverem doentes ou feridos; 

IV. Amontoar animais em depósitos insuficientes, ou sem água, ar, luz e alimentos; 

V. Usar arreios sobre partes feridas, contusões ou chagas do animal; 

VI. A utilização de veículo de tração animal, bem como qualquer uso de animais para 

condução de cargas;  

VII. Praticar todo e qualquer ato, mesmo não especificado neste Código, que acarretar 

violência e sofrimento para o animal. 

Art. 149 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa variável entre 

100 (cem) a 600 (seiscentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais) ou índice equivalente. 

Seção VI – Dos Inflamáveis e Explosivos 

Art. 150 Toda a atividade de fabricação, comércio, transporte e emprego de inflamáveis e 

explosivos deverá seguir legislação específica de forma a não representar riscos a coletividade. 

Art. 151 É expressamente proibido: 

I. Fabricar explosivos sem licença especial e em local não determinado pelo município; 

II. Manter depósitos de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem atender às exigências 

legais, quanto à construção e segurança; 

III. Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, inflamáveis ou 

explosivos; 

IV. Queimar fogos de artifícios, bombas, busca-pés, morteiros e outros fogos perigosos nos 

logradouros públicos ou em janelas e portas que deitarem para os mesmos logradouros; 
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V. Soltar balões em toda a extensão do município; 

VI. Fazer fogueiras, nos logradouros públicos, sem prévia autorização do município; 

VII. Fazer fogos ou armadilhas com armas de fogo. 

§1º A proibição de que trata os incisos I, II e III poderá ser suspensa mediante licença municipal 

em dias de regozijo público ou festividades de caráter tradicional. 

§2º Os casos previstos no parágrafo 1º serão regulamentados pelo município que poderá 

inclusive estabelecer, para cada caso, as exigências que julgar necessárias ao interesse da 

segurança pública. 

Art. 152  A instalação de postos de abastecimento de veículos, bombas de gasolina e 

depósitos de outros inflamáveis fica sujeita à licença especial do município. 

§1º O município poderá negar a licença se reconhecer que a instalação do depósito ou da 

bomba irá prejudicar, de algum modo, a segurança pública. 

§2º O município poderá estabelecer, para cada caso, as exigências necessárias ao interesse da 

segurança. 

Art. 153 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa variável entre 

300 (trezentas) a 2000 (duas mil) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção VII – Estações Rádio-BASE-ERBS e equipamentos de Telefonia sem fio 

Art. 154 Fica vedada a instalação de suporte para antena e antenas transmissoras de 

telefonia celular de recepção móvel celular e de estações de Rádio - base (ERB) e 

equipamentos afins, nos seguintes locais: 

I. Em hospitais, escolas, creches e a uma distância menor que 300 (trezentos) metros deles; 

II. Em áreas de ocupação humana a uma distância menor que 30 (trinta) metros; 

III. Em logradouros públicos; 

IV. Em áreas verdes urbanas, praças, parques de esportes e de lazer públicos, em pontos 

turísticos, em monumentos históricos, em equipamentos públicos; sem que o projeto de 

camuflagem dos equipamentos e o projeto urbanístico da área sejam aprovados pelo órgão 

responsável pela área ou imóvel, em primeira instância; 
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V. Em uma distância menor que 500 (quinhentos) metros de um outro suporte para antena 

e antena transmissora de telefonia celular de recepção móvel celular e de estações de Rádio 

- base (ERB). 

Art. 155 A instalação de suportes para antena e antenas transmissoras de telefonia celular 

de recepção móvel celular e de estações de rádio-base (ERB), e equipamentos afins, deverá 

atender aos seguintes parâmetros urbanos: 

I. Recuo mínimo de 5 (cinco) metros de todos os equipamentos e/ou construções em 

relação a todas as divisas do lote (frontal, fundos e laterais); 

II. Recuo mínimo de 10 (dez) metros do eixo do suporte para antena, em relação a todas as 

divisas do lote (frontal, fundos e laterais); 

III. A utilização de elementos construtivos e/ou camuflagem, visando minimizar os impactos 

visuais e a integração ao meio ambiente; 

IV. Implantação de paisagismo da área total onde for instalado os equipamentos, objetivando 

a sua urbanização e amenizar o impacto causado pela sua implantação; 

V. A instalação de todos os equipamentos deverá obedecer às restrições do lote, decorrentes 

da existência de árvores, bosques, matas, faixas não edificáveis, áreas de proteção de corpos 

hídricos ou outros elementos naturais existentes. 

VI. A instalação de equipamentos de antenas tipo poste, além do estabelecido nos incisos 

anteriores devera obedecer ao padrão estabelecido via Decreto municipal.  

Art. 156 As torres e/ou antenas devem ser delimitadas com proteção que impeça o acesso 

de pessoas e animais, bem como sinalizada com a advertência de exposição à radiação 

eletromagnética. 

Art. 157 As disposições desta seção serão aplicáveis sem prejuízo das exigências previstas 

em normas da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e de demais órgãos. 

CAPÍTULO VI – DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA 

Seção I – Do Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais 
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Art. 158 Nenhum estabelecimento comercial ou industrial poderá funcionar no município 

sem prévia licença, concedida a requerimento dos interessados e mediante o pagamento dos 

tributos devidos. 

Parágrafo único - O requerimento deverá especificar com clareza: 

I. O ramo do comércio ou da indústria; 

II. A área a ser ocupada; 

III. O local em que o requerente pretende exercer sua atividade. 

§1º Caso haja dois ou mais estabelecimentos situados no mesmo local, será exigido o Alvará 

de Licença de Funcionamento individual para cada estabelecimento.  

§2º Este Código deverá observar os preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº 13.874, de 20 

de setembro de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. 

§ 3º A expedição de alvará de localização e funcionamento, para atividades consideradas de 

risco ambiental, dependerá de prévio licenciamento, pelo órgão ambiental do Município. 

§ 4º A expedição de alvará de localização e funcionamento, para atividades consideradas de 

risco à saúde pública, dependerá de prévio parecer técnico sanitário expedido pela autoridade 

sanitária municipal. 

§5º Alvará de licença para localização e funcionamento de novas atividades será exigido 

mesmo que o estabelecimento esteja localizado no recinto de outro já licenciado.  Excetuam-

se das exigências deste parágrafo os órgãos da Administração Direta e Indireta da União, do 

Estado ou do Município. 

§ 6º Alvará de licença para localização e funcionamento de novas edificações só será expedido 

após a expedição do Habite-se e a execução das calçadas no padrão estabelecido na legislação. 

Art. 159 A licença para o funcionamento de açougues, padarias, confeitarias, leiterias, 

cafés, bares, restaurantes, hotéis, pensões e outros estabelecimentos congêneres, será 

sempre precedida de exame no local e de aprovação da autoridade sanitária competente. 

Art. 160 Para efeito de fiscalização, o proprietário do estabelecimento licenciado colocará 

o alvará de localização em lugar visível e o exibirá à autoridade competente sempre que essa 

a exigir. 
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Art. 161 Para mudança do local de estabelecimento comercial ou industrial, deverá ser 

solicitada a necessária permissão ao município, que verificará se o novo local satisfaz às 

condições exigidas. 

Art. 162 A licença de localização poderá ser cassada: 

I. Quando se tratar de negócio diferente do requerido; 

II. Como medida preventiva, a bem da higiene, da moral ou do sossego e segurança públicas; 

III. Por solicitação de autoridade competente, devidamente motivada. 

§1º Cassada a licença, o estabelecimento terá 30 (trinta) dias para efetuar a regularização. 

§2º A não regularização dentro deste prazo implicará o fechamento do estabelecimento. 

§3º Poderá ser igualmente fechado todo o estabelecimento que exercer atividades sem a 

necessária licença expedida em conformidade com o que preceitua este capítulo. 

Art. 163 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa variável entre 

200 (duzentas) a 1.500 (mil e quinhentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção II – Da Exploração De Pedreiras, Cascalheiras, Olarias, Depósitos De Areia E Saibro e 

De Reflorestamento 

Art. 164 A liberação de alvará de funcionamento para a exploração de pedreiras, 

cascalheiras, olarias e depósitos de areia e saibro, situados dentro do território municipal, 

depende da regularidade destes junto aos órgãos ambientais e junto ao Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM. 

Art. 165 As chaminés das olarias situadas em zonas urbanas do município deverão ser 

construídas de modo a não incomodar os moradores vizinhos pela fumaça. 

Art. 166 A Administração Municipal poderá, a qualquer tempo, determinar a execução de 

obras no recinto de exploração de pedreiras ou cascalheiras por questões de segurança 

pública. 

Art. 167 A fim de preservar a estética e a paisagem natural do local da jazida, obriga-se o 

requerente e interessado, a apresentar plano de recomposição e urbanização da área em que 

será implantada, na medida em que a exploração for sendo realizada. 
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Art. 168 A fim de preservar a estética e a paisagem urbana fica proibida a implantação de 

reflorestamentos, independente da espécie florestal, sobre os imóveis localizados no 

perímetro urbano do Município. 

§1º A proibição de que trata este artigo não se aplica em relação aos imóveis localizados em 

zonas ditas de preservação permanente ou de qualquer forma tidas com “non aedificandi”, as 

quais mediante licença ambiental prévia poderão ser reflorestadas. 

§2º As áreas já reflorestadas e que estejam em desacordo com a proibição de que trata o 

“caput” deste artigo, poderão assim permanecer, replantando-se os reflorestamentos até que 

destino diverso lhes seja dado pelos seus atuais proprietários.  

Parágrafo único. A obrigatoriedade de cumprimento do plano de recomposição e urbanização 

da área de que trata este artigo será manifestada através de termo de compromisso firmado 

entre o licenciado e a municipalidade. 

Art. 169 Na infração de qualquer artigo desta seção, será imposta a multa variável entre 

1000 (mil) a 5.000 (cinco mil) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

CAPÍTULO VII – DAS ATIVIDADES EM LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS 

Seção I – Disposições Gerais 

Art. 170 O exercício de qualquer atividade comercial ou de prestação de serviço, 

profissional ou não, em vias e logradouros públicos, depende de licença da prefeitura. 

Parágrafo único. As atividades em vias e logradouros públicos só serão exercidas em área 

previamente indicada pela prefeitura. 

Art. 171 No exercício do poder de polícia, a prefeitura regulamentará a prática das 

atividades em logradouros públicos, visando a segurança, higiene, o conforto e outras 

condições indispensáveis ao bem-estar da população. 

Seção II – Do Comércio Eventual e Ambulante 

Art. 172 As feiras livres de Canoinhas destinam-se à comercialização a varejo, nos horários, 

dias e lugares expressos em legislação própria, do gênero hortifrutigranjeiros e de outros 
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gêneros alimentícios, assim como utensílios, produtos de artesanatos e artigos 

manufaturados e semi manufaturados de uso pessoal ou doméstico. 

Parágrafo único. Todas as normas e critérios de funcionamento das feiras livres obedecerão 

aos dispositivos legais próprios de legislação específica. 

Art. 173 O exercício do comércio ambulante dependerá sempre de licença especial, que 

será concedida de conformidade com as prescrições da legislação fiscal do município e como 

o que preceitua este Código. 

Art. 174 Da licença concedida deverão constar os seguintes elementos essenciais, além de 

outros que forem estabelecidos: 

I. Número de inscrição; 

II. Residência do comerciante ou responsável; 

III. Nome, razão social ou denominação sob cuja responsabilidade funciona o comércio 

ambulante; 

IV. Local onde poderá ser exercida a atividade; 

V. O produto que poderá ser comercializado. 

§1º A licença será emitida por um prazo máximo de 1(um) ano. 

§2º Além da licença será expedido pelo Município crachá de identificação do vendedor 

ambulante, de uso obrigatório, constando sua foto o numero e o prazo de validade da licença. 

§3º O vendedor ambulante que for encontrado trabalhando sem a devida licença será 

imediatamente proibido de exercer suas atividades e estará sujeito ao pagamento de multa. 

§4º Fica o vendedor ambulante incumbido e responsável pela limpeza e higienização do local 

onde desenvolver suas atividades. 

Art. 175 É proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa: 

I. Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros logradouros; 

II. Transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes grandes; 

III. Estacionar em vias públicas ou logradouros, fora dos locais previamente determinados 

pela prefeitura. 
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Art. 176 As bancas para venda de jornais e revistas poderão ser permitidas, nos 

logradouros públicos, desde que satisfaçam as seguintes condições: 

I. Tenham sua localização aprovada pelo município; 

II. Apresentem bom aspecto quanto a sua construção; 

III. Possibilitem a circulação de pedestres em pelo menos 2 m da calçada; 

IV. Não atrapalhem a circulação urbana; 

V. Sejam de fácil remoção. 

Art. 177 Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa variável entre 

200(duzentas) a 600 (seiscentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção III - Da Comercialização de Alimentos em Áreas Públicas e Particulares - "FOOD 

TRUCKS" 

Art. 178 O comércio de alimentos em áreas públicas e particulares deverá atender aos 

termos fixados nesta lei. 

Art. 179 Para os efeitos desta lei, considera-se comércio de alimentos em áreas públicas e 

privadas as atividades que compreendem a venda direta ao consumidor, de caráter 

permanente ou eventual de modo estacionário e itinerante. 

Parágrafo Único O comércio de alimentos de que trata esse artigo será realizado em veículos 

automotores, assim considerados os equipamentos montados sobre veículos a motor ou 

rebocados. 

Art. 180 A comercialização dos alimentos que forem embalados deverão conter rótulos 

com as seguintes informações: 

I. Nome e endereço do fabricante, do distribuidor ou importador; 

II. Data de fabricação e prazo de validade; 

III. Registro no órgão competente, quando assim exigido por lei. 

Art. 181 A liberação do alvará para exploração da atividade será expedida mediante a 

constituição de empresa no Município. 
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Art. 182 Os pontos a serem liberados para exploração da atividade "food trucks", nos 

espaços públicos deverão respeitar uma distância mínima das Feiras regulamentadas pelo 

Município, distância esta, deliberada pelo órgão competente. 

Parágrafo Único - Os espaços das áreas públicas, que trata o caput, serão deliberados 

conforme determinação da Secretaria Municipal de Planejamento. 

Art. 183 O funcionamento, a adequação e a ocupação nos espaços públicos e nas áreas 

particulares destinados ao comércio de alimentos na modalidade "food trucks", será 

regulamentado por Decreto do Poder Executivo. 

Art. 184 Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa variável entre 

200(duzentas) a 600 (seiscentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção IV – Das Exposições 

Art. 185 A prefeitura poderá autorizar, com ou sem cobrança de taxa, a pintores, 

escultores, livreiros, artesãos e entidades culturais ou de assistência social, realizarem, em 

logradouros públicos, a prazo certo, exposições de livros ou de trabalhos de natureza artística, 

cultural e artesanal. 

Art. 186 O pedido de autorização será dirigido ao órgão municipal competente, que 

indicará o local, natureza, caráter e prazo da exposição. 

Art. 187 O local da exposição deverá ser mantido limpo, sendo o interessado responsável 

por qualquer dano que porventura causar ao logradouro ou a bem público. 

Art. 188 Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa variável entre 

100(cem) a 500 (quinhentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

Seção IV – Dos Meios de Publicidade 

Art. 189 A exploração dos meios de publicidade nas vias e logradouros públicos, bem como 

nos lugares de acesso comum, depende de licença do município. 

§1º Incluem-se na obrigatoriedade deste artigo todos os cartazes, letreiros, programas, 

quadros, painéis, emblemas, placas, avisos, anúncios e mostruários luminosos ou não, feitos 
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por qualquer modo, processo ou engenho, muros, tapumes, veículos ou calçadas. 

§2º Excluem-se da obrigatoriedade deste Artigo os anúncios que estiverem apostos em 

terrenos ou próprios de domínio privado. 

Art. 190 A propaganda falada em lugares públicos, por meios de ampliadores de voz, alto-

falantes e propagandistas, assim como a feita por meio de cinema ambulante, ainda que 

mudo, está igualmente sujeita à prévia licença. 

Art. 191 Os pedidos de licença para publicidade ou propaganda, por meio de cartazes ou 

anúncios, deverão mencionar: 

I. A indicação dos locais em que serão colocados ou distribuídos os cartazes ou anúncios; 

II. A natureza do material de confecção; 

III. As dimensões; 

IV. As inscrições e o texto; 

V. As cores empregadas. 

§1º Tratando-se de anúncios luminosos, os pedidos deverão ainda indicar o sistema de 

iluminação a ser adotado. 

§2º Desde que não haja modificação de dizeres ou de localização, os consertos ou reposições 

de anúncios e letreiros dependerão apenas de comunicação escrita ao Município. 

Art. 192 Os panfletos a serem distribuídos em via pública deverão conter de forma clara e 

legível a inscrição “NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIA PÚBLICA”, com fonte gráfica de no 

mínimo corpo 8 (oito). 

Art. 193 Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes: 

I. Que por sua natureza provoquem aglomerações prejudicais ao trânsito público; 

II. Que de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas 

naturais, monumentos típicos, históricos e tradicionais; 

III. Que sejam ofensivos à moral; 

IV. Que interceptem ou reduzam o vão das portas e janelas; 
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V. Que tenham incorreções de linguagem; 

VI. Que pelo seu número ou má distribuição, prejudiquem o aspecto das fachadas; 

VII. Afixados em móveis sobre os passeios públicos; 

VIII.  Em locais que não viabilizem as distâncias mínimas de segurança exigidas para as linhas 

telefônicas ou de energia elétrica. 

Art. 194 A intensidade da iluminação utilizada nos letreiros e peças publicitárias não 

poderá gerar incomodo à vizinhança. 

Art. 195 As peças publicitárias devem ser afixadas de tal forma que possibilitem uma altura 

mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) livre entre estas e o passeio. 

Art. 196 As propagandas afixadas nas marquises só poderão avançar para fora destas um 

total de 20cm (vinte centímetros). 

Art. 197 É expressamente proibida a utilização de postes e árvores públicos para colocação 

de faixas. 

Art. 198 As peças publicitárias deverão ser conservadas em boas condições renovadas ou 

consertadas, sempre que tais providências sejam necessárias para o seu bom aspecto e 

segurança. 

Art. 199 Parágrafo único - É de responsabilidade do proprietário a colocação, retirada, 

manutenção e segurança dos anúncios e letreiros. 

Art. 200 Os anúncios não satisfaçam as formalidades deste capítulo, poderão ser 

apreendidos pelo município, até que sejam regularizados. 

Art. 201 Na infração de qualquer artigo desta Seção, será imposta a multa variável entre 

100(cem) a 500 (quinhentas) UFM (Unidades Fiscais Municipais). 

CAPÍTULO VIII – DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Art. 202 A abertura e fechamento dos estabelecimentos industriais e comerciais e de 

crédito, obedecerão aos horários estabelecidos neste Capítulo, observadas as normas da 

Legislação Federal do Trabalho que regula a redução e condições do trabalho. 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 441 

Art. 203 Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços poderão funcionar de 

modo geral, de segunda a sábado, entre as 08 e as 19 horas. 

§ 1º A pedido dos interessados, o Município poderá expedir Autorização Especial para 

antecipação ou prorrogação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 

industriais e de prestação de serviço, a título precário, e por prazo determinado, com anuência  

§ 2º Também, será considerado horário normal de funcionamento das atividades comerciais 

durante o mês de dezembro de segunda a sexta feira, das 8 às 22 horas, e aos sábados, das 8 

às 18 horas.   

§ 3º As atividades exercidas em zonas residenciais poderão ter seu horário limitado, 

independente do grupo a que pertença.  

§ 4º Estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços, localizados em distritos, 

patrimônios ou distantes da área central poderão ter horários de funcionamento 

diferenciados.  

§ 5º As Convenções Coletivas de Trabalho e os Acordos Coletivos, firmados entre os Sindicatos 

Patronais e de Trabalhadores, serão considerados para fins da ampliação do horário de 

funcionamento dos estabelecimentos e para situações não previstas anteriormente, com 

anuência do Município.  

Art. 204 O horário de funcionamento será livre, respeitado o disposto neste Código e em 

legislação específica sobre emissão de ruídos, para as seguintes atividades: 

I. Indústrias; 

II. Postos de gasolina; 

III. Hotéis e similares; 

IV. Restaurantes, sorveterias, bares, cafés e similares; 

V. Padarias; 

VI. Bancas de revista; 

VII. Cinemas e teatros; 

VIII. Casas de show e diversão pública; 
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IX. Farmácias. 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 205 As normas instituídas neste Código serão complementadas pelas leis e normas 

municipais específicas compatíveis. 

Art. 206 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 21 

de 20 de dezembro de 2007 e demais disposições em contrário.  

  



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 443 

MINUTA DE DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO ATIVIDADES DE RISCO – LEI FEDERAL 

Nº13.874/2019  

 

Define a classificação de atividades de baixo risco ou 
baixo risco A para fins de dispensa da exigência do 
Alvará de Licença para Localização e demais 
licenciamentos municipais, conforme a Lei Federal 
nº 13.874, de 20 de setembro 2019, que instituiu a 
Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. 

 

O Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 

em conformidade com o inciso VI do artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas, de 

acordo com a Lei Complementar nº 3404, de 28 de dezembro de 2001, regulamenta os 

procedimentos de dispensa de licenciamento para as atividades classificadas como de baixo 

risco no Município; 

Considerando a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a Declaração 

de Direitos de Liberdade Econômica; 

Considerando a Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a criação 

da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - 

REDESIM; 

Considerando a Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, que versa sobre a definição 

de baixo risco; 

Considerando o previsto na legislação vigente, ou outro diploma legal que vier a substituí-lo, 

que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental no Município de Canoinhas; 

Considerando a Resolução nº >>>>>inserir número<<<< da Secretaria Municipal da Saúde que 

relaciona as atividades econômicas de interesse à saúde, que necessitam de análise e 

avaliação prévia pela Vigilância Sanitária Municipal para instalação e funcionamento no 

Município de Canoinhas; 

Considerando a Resolução >>>>>inserir número<<<< da Secretaria Municipal da Saúde que 

dispõe sobre o processo de licenciamento sanitário inicial e de renovação para os 
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estabelecimentos de interesse à saúde pela Vigilância Sanitária Municipal; 

Considerando o previsto no Decreto Municipal nº >>>>>inserir número<<<<,que dispõe sobre 

a inscrição, alteração e baixa na Cadastro Fiscal, sobre as situações do cadastro e do alvará, 

sobre a expedição do Alvará de Licença para Localização de Pessoas jurídicas, através do 

Cadastro Sincronizado Nacional e da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM e de profissionais autônomos; 

Considerando ainda a necessidade de desburocratizar o processo de registro empresarial e 

pessoas jurídicas, assim como, o licenciamento de suas atividades, no âmbito do Município de 

Canoinhas, com observância da legislação urbanística, ambiental e sanitária; 

Decreta: 

Art. 1º Com vistas a atender o previsto na Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, 

que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, o Município, através deste 

decreto, define a classificação de atividades de baixo risco ou baixo risco A para fins de 

dispensa da exigência do Alvará de Licença para Localização e demais licenciamentos 

municipais, tais como, Habite-se da Edificação, Execução de Calçadas no padrão exigido pela 

Legislação Municipal, Licenças Ambientais e Sanitária, para instalação e funcionamento de 

atividades econômicas de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços em 

Canoinhas. 

Parágrafo único. A dispensa de que trata o caput deste artigo não exime as pessoas naturais 

e jurídicas do dever de observar as demais obrigações estabelecidas na legislação pertinente, 

inclusive as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição 

sonora e à perturbação do sossego público, assim como os regulamentos aplicáveis à 

legislação sanitária e de prevenção contra incêndio e pânico, estando sujeitas à fiscalização 

pelos órgãos competentes. 

Art. 2º Para fins deste decreto, consideram-se: 

I. Atividade econômica: o conjunto de códigos de atividades constantes da tabela de 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, 

II. Atividades de baixo risco ou baixo risco A: classificação de atividades cujo efeito específico 
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e exclusivo é dispensar a necessidade dos atos públicos municipais de liberação da atividade 

econômica para operação e funcionamento do estabelecimento; 

III. Atividades de médio risco ou baixo risco B: classificação de atividades que não se 

enquadrem no conceito de baixo risco ou baixo risco A ou no conceito de alto risco, cujo efeito 

é permitir, automaticamente após o registro, a emissão de Alvará de Licença para Localização, 

a título precário, podendo ou não estar condicionado a existência das autorizações e 

certificados vigentes de outros órgãos licenciadores da atividade; 

IV. Alto risco: classificação de atividades definidas pelos entes competentes, em atendimento 

aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra 

incêndio e por se tratarem de atividades geradoras de riscos precisam ser avaliadas pelo poder 

público antes da emissão do Alvará de Licença para Localização. 

Art. 3º A dispensa do Alvará de Licença para Localização e demais licenciamentos municipais 

não desobriga os estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços ou 

similares da prévia inscrição no Cadastro Fiscal de que trata a Lei Complementar nº 3404, de 

28 de dezembro de 2001, possuir Habite-se da Edificação e executar as calçadas no padrão 

estabelecido pela legislação Municipal. 

Parágrafo único. A inscrição a que se refere o caput deste artigo é obrigatória e será sempre 

precedida da aprovação da Consulta Prévia de Viabilidade pela Secretaria Municipal de 

Planejamento e formalização perante o registro empresarial e CNPJ. 

Art. 4º A classificação quanto ao risco será avaliada com base nas informações prestadas pelo 

solicitante, bem como nos artigos e anexos deste decreto, podendo o empreendimento ser 

enquadrado como de baixo risco ou baixo risco A para fins de dispensa de licenciamento. 

§ 1º A Resolução >>>>>inserir número<<<<,ou outra norma que vier substituí-la define as 

atividades de alto risco e de interesse à saúde que necessitam da análise e avaliação prévia 

pela Vigilância Sanitária Municipal para autorizar a instalação e o funcionamento da atividade 

no Município. 

§ 2º A Resolução >>>>>inserir número<<<<,ou outra norma que vier substituí-la define as 

atividades de interesse à saúde sujeitas ao licenciamento sanitário no Município. 
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Art. 5º Quando uma ou mais atividades solicitadas não forem classificadas como de baixo 

risco ou baixo risco A, conforme definido nos artigos deste decreto, o estabelecimento fica 

obrigado ao Alvará de Licença para Localização e demais licenciamentos, prévios ou não. 

Art. 6º Para efeito específico e exclusivo de dispensar a necessidade de Alvará de Localização 

e Funcionamento e demais atos públicos municipais de liberação da atividade econômica, são 

consideradas de baixo risco ou baixo risco A, aquelas atividades que se qualifiquem 

simultaneamente, como de: 

I. de baixo risco ou baixo risco A, as atividades realizadas conforme o artigo 4º da Resolução 

CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou outra que venha a substituí-la, no que se refere aos 

requisitos de prevenção contra incêndio e pânico; 

II. de baixo risco ou baixo risco A para fins de segurança sanitária e ambiental. 

Art. 7º No caso de atividades de baixo risco ou baixo risco A é de responsabilidade do 

estabelecimento a regularidade perante o órgão de licenciamento no âmbito da prevenção 

contra incêndio e pânico. 

Art. 8º Classificam-se como de baixo risco ou baixo risco A, conforme inciso II do artigo 6º as 

atividades: 

I. listadas no Anexo I deste decreto; 

II. listadas no Anexo II deste decreto quando declaradas no pedido da viabilidade, como 

exercidas sob as seguintes formas de atuação: 

a. Centro de processamento de dados; 

b. Centro de treinamento; 

c. Posto de coleta; 

d. Ponto de exposição; 

e. Sede; 

f. Atividade exercida fora do estabelecimento; 

g. Escritório Administrativo. 

§ 1º Não serão consideradas atividades de baixo risco ou baixo risco A nos termos do artigo 
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8º, inciso I, quando exercidas sob as seguintes formas de atuação: Depósito Fechado, 

Almoxarifado, Oficina de Reparação, Garagem e Unidade de Abastecimento de Combustíveis. 

§ 2º As formas de atuação citadas no Inciso II deste artigo estão descritas no Anexo III. 

Art. 9º O enquadramento da atividade segundo o grau de risco se dará por meio do 

fornecimento de informações e de declarações feitas pelo próprio empreendedor quando da 

realização do procedimento de cadastro no Portal da REDESIM, que visa ao reconhecimento 

formal do exercício da atividade no Município, ao registro empresarial e às inscrições 

tributárias, observado que: 

I. A pessoa jurídica que desenvolve exclusivamente atividades enquadradas como sendo de 

baixo risco ou baixo risco A, será dispensada do Alvará de Licença para Localização e 

licenciamento sanitário e ambiental; 

II. A pessoa jurídica que desenvolve atividades enquadradas como médio risco ou baixo risco 

B e alto risco está obrigada a emissão do Alvará de Licença para Localização e demais 

licenciamentos. 

Art. 10 A responsabilidade legal pelas informações declaradas e pela classificação das 

atividades será do requerente. 

Parágrafo único. O fornecimento de informações falsas ou inexatas são passíveis de sanções 

administrativas, bem como criminais, previstas na legislação vigente, podendo ficar também 

o responsável técnico cor responsabilizado, após apuração de sua culpa ou dolo. 

Art. 11 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

partir de >>>>>inserir data<<<<. 
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ANEXO I - BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO A PARA AS FORMAS DE ATUAÇÃO LISTADAS NO 

ART. 8º, INCISO I 

CNAE  DESCRIÇÃO 

7312-2/00-00  Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 
comunicação 

7490-1/05-00  Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 

6391-7/00-00  Agências de notícias 

7311-4/00-00  Agências de publicidade 

7911-2/00-00  Agências de viagens 

9609-2/02-00  Agências matrimoniais 

7729-2/01-00  Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 

7721-7/00-00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

7722-5/00-00  Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares 

6810-2/02-00  Aluguel de imóveis próprios 

7733-1/00-00  Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

7729-2/03-00  Aluguel de material médico 

7729-2/02-00  Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, 
instrumentos musicais 

7723-3/00-00  Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 

7729-2/99-00  Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente 

6911-7/02-00  Atividades auxiliares da justiça 

5232-0/00-00  Atividades de agenciamento marítimo 

8660-7/00-00  Atividades de apoio à gestão de saúde 

9002-7/01-00 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores 

9430-8/00-00  Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

8291-1/00-00  Atividades de cobranças e informações cadastrais 

6920-6/02-00  Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 

7020-4/00-00  Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
específica 

6920-6/01-00  Atividades de contabilidade 

7410-2/99-00  Atividades de design não especificadas anteriormente 

7119-7/02-00  Atividades de estudos geológicos 

5920-1/00-00  Atividades de gravação de som e de edição de música 

7490-1/04-00  Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários 

8030-7/00-00  Atividades de investigação particular 
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8020-0/01-00  Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 

9493-6/00-00  Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

7420-0/01-00 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 

8220-2/00-00  Atividades de teleatendimento 

7119-7/99-00  Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas 
anteriormente 

6621-5/02-00  Auditoria e consultoria atuarial 

9529-1/02-00  Chaveiros 

4530-7/03-00  Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

4541-2/06-00  Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 

4530-7/05-00  Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

4641-9/03-00  Comércio atacadista de artigos de armarinho 

4641-9/02-00  Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 

4647-8/01-00  Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

4649-4/05-00  Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 

4642-7/01-00  Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais 
e de segurança 

4643-5/02-00  Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 

4643-5/01-00  Comércio atacadista de calçados 

4635-4/02-00  Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 

4652-4/00-00  Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia 
e comunicação 

4686-9/02-00  Comércio atacadista de embalagens 

4651-6/01-00  Comércio atacadista de equipamentos de informática 

4649-4/07-00  Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 

4689-3/02-00  Comércio atacadista de fios e fibras têxteis beneficiados 

4649-4/10-00  Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e 
semipreciosas lapidadas 

4647-8/02-00  Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 

4649-4/06-00  Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 

4692-3/00-00  Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos 
agropecuários 

4649-4/04-00  Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

4686-9/01-00  Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 

4642-7/02-00  Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho 

4651-6/02-00  Comércio atacadista de suprimentos para informática 
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4641-9/01-00  Comércio atacadista de tecidos 

4542-1/02-00  Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 

4789-0/04-00  Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de 
estimação 

4789-0/04-01  Comércio varejista de peixes ornamentais 

4785-7/01-00  Comércio varejista de antiguidades 

4755-5/02-00  Comercio varejista de artigos de armarinho 

4763-6/04-00  Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 

4755-5/03-00  Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 

4754-7/02-00  Comércio varejista de artigos de colchoaria 

4754-7/03-00 Comércio varejista de artigos de iluminação 

4783-1/01-00  Comércio varejista de artigos de joalheria 

4761-0/03-00  Comércio varejista de artigos de papelaria 

4783-1/02-00  Comércio varejista de artigos de relojoaria 

4759-8/01-00  Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 

4782-2/02-00  Comércio varejista de artigos de viagem 

4781-4/00-00  Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

4763-6/02-00  Comércio varejista de artigos esportivos 

4789-0/08-00  Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

4763-6/03-00  Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 

4763-6/01-00  Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

4782-2/01-00 Comércio varejista de calçados 

4762-8/00-00  Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 

4763-6/05-00  Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e 
acessórios 

4789-0/07-00  Comércio varejista de equipamentos para escritório 

4744-0/01-00  Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

4761-0/02-00  Comércio varejista de jornais e revistas 

4761-0/01-00  Comércio varejista de livros 

4744-0/99-00  Comércio varejista de materiais de construção em geral 

4744-0/03-00  Comércio varejista de materiais hidráulicos 

4742-3/00-00  Comércio varejista de material elétrico 

4754-7/01-00  Comércio varejista de móveis 

4789-0/03-00  Comércio varejista de objetos de arte 

4759-8/99-00  Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados 
anteriormente 

4785-7/99-00  Comércio varejista de outros artigos usados 
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4789-0/02-00  Comércio varejista de plantas e flores naturais 

4789-0/01-00  Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 

4755-5/01-00  Comércio varejista de tecidos 

4741-5/00-00  Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 

4743-1/00-00  Comércio varejista de vidros 

4753-9/00-00  Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo 

4752-1/00-00  Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 

4751-2/01-00  Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática 

4756-3/00-00  Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 

4757-1/00-00  Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 

6810-2/01-00 Compra e venda de imóveis próprios 

1412-6/01-00 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas 
sob medida 

1411-8/01-00 Confecção de roupas íntimas 

1413-4/01-00  Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 

1412-6/02-00  Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

1413-4/02-00 Confecção, sob medida, de roupas profissionais 

7319-0/04-00  Consultoria em publicidade 

6204-0/00-00  Consultoria em tecnologia da informação 

6821-8/01-00  Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 

6821-8/02-00  Corretagem no aluguel de imóveis 

8599-6/05-00 Cursos preparatórios para concursos 

6201-5/01-00  Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 

6202-3/00-00  Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 

7410-2/02-00 Design de interiores 

7410-2/03-00 Design de produto 

5819-1/00-00  Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 

5812-3/01-00  Edição de jornais diários 

5812-3/02-00  Edição de jornais não diários 

5811-5/00-00  Edição de livros 

5813-1/00-00  Edição de revistas 

8592-9/99-00  Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 

8592-9/02-00  Ensino de artes cênicas, exceto dança 

8593-7/00-00  Ensino de idiomas 
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1414-2/00-00  Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 

1351-1/00-00  Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 

1422-3/00-00  Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, 
exceto meias 

3250-7/07-00  Fabricação de artigos ópticos 

1421-5/00-00  Fabricação de meias 

1412-6/03-00  Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

1411-8/02-00  Facção de roupas íntimas 

1413-4/03-00  Facção de roupas profissionais 

7420-0/04-00  Filmagem de festas e eventos 

8219-9/01-00  Fotocópias 

0121-1/01-00  Horticultura, exceto morango 

7420-0/03-00  Laboratório fotográfico 

3312-1/02-00  Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 
controle 

3312-1/04-00  Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 

3314-7/09-00  Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros 
equipamentos não eletrônicos para escritório 

3314-7/07-00  Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação 
para uso industrial e comercial 

3314-7/06-00  Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
instalações térmicas 

3314-7/03-00  Manutenção e reparação de válvulas industriais 

7319-0/03-00  Marketing direto 

7912-1/00-00  Operadores turísticos 

7490-1/99-00  Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 
anteriormente 

4618-4/99-00  Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em 
produtos não especificados anteriormente 

6621-5/01-00  Peritos e avaliadores de seguros 

7210-0/00-00  Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 

7220-7/00-00  Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 

7320-3/00-00  Pesquisas de mercado e de opinião pública 

6511-1/02-00  Planos de auxílio-funeral 

6319-4/00-00  Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 

8219-9/99-00  Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 
não especificados anteriormente 

5911-1/02-00  Produção de filmes para publicidade 
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7319-0/02-00  Promoção de vendas 

4751-2/02-00  Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

9529-1/04-00  Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados 

9529-1/01-00  Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem 

9529-1/06-00  Reparação de jóias 

9529-1/03-00  Reparação de relógios 

9511-8/00-00  Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

9512-6/00-00  Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

9521-5/00-00  Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e 
doméstico 

9529-1/99-00  Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e 
domésticos não especificados anteriormente 

4612-5/00-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, 
produtos siderúrgicos e químicos 

4615-0/00-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis 
e artigos de uso doméstico 

4618-4/02-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais 
odonto-médicohospitalares 

4618-4/03-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras 
publicações 

4613-3/00-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de 
construção e ferragens 

4614-1/00-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, 
equipamentos, embarcações e aeronaves 

4611-7/00-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas 
e animais vivos 

4618-4/01-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria 

4619-2/00-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não 
especializado 

4542-1/01-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e 
motonetas, peças e acessórios 

4530-7/06-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos 
e usados para veículos automotores 

4617-6/00-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, 
bebidas e fumo 

4616-8/00-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, 
calçados e artigos de viagem 

4512-9/01-00  Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 
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9002-7/02-00  Restauração de obras-de-arte 

9102-3/02-00  Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 

8299-7/07-00  Salas de acesso à internet 

6911-7/01-00  Serviços advocatícios 

8211-3/00-00  Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

1822-9/99-00  Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 

7490-1/03-00  Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 

4520-0/04-00  Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

7111-1/00-00  Serviços de arquitetura 

4520-0/06-00  Serviços de borracharia para veículos automotores 

4520-0/08-00  Serviços de capotaria 

7119-7/01-00  Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

7119-7/03-00  Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

5912-0/01-00  Serviços de dublagem 

1822-9/01-00  Serviços de encadernação e plastificação 

7112-0/00-00  Serviços de engenharia 

8299-7/03-00  Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 

8299-7/03-01  Serviços de gravações em metal 

4520-0/03-00  Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 

7420-0/05-00  Serviços de microfilmagem 

5912-0/02-00  Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 

3329-5/01-00  Serviços de montagem de móveis de qualquer material 

7490-1/01-00  Serviços de tradução, interpretação e similares 

6209-1/00-00  Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

6311-9/00-00  Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet 

8599-6/04-00  Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

8599-6/03-00  Treinamento em informática 

6201-5/02-00  Web design 
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ANEXO II - BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO A PARA AS FORMAS DE ATUAÇÃO LISTADAS NO 

ART.8º, INCISO II 

CNAE  DESCRIÇÃO 

4530-7/04-00  Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 

4687-7/01-00  Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 

4687-7/03-00  Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 

4744-0/06-00  Comércio varejista de pedras para revestimentos 

2399-1/01-00  Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, 
louça, vidro e cristal 

8592-9/01-00  Ensino de dança 

8592-9/03-00  Ensino de música 

9329-8/03-00  Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 

9329-8/04-00  Exploração de jogos eletrônicos recreativos 

1529-7/00-00  Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 

1359-6/00-00  Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 

3299-0/06-00  Fabricação de velas, inclusive decorativas 

6822-6/00-00  Gestão e administração da propriedade imobiliária 

3313-9/02-00  Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para 
veículos 

3314-7/02-00  Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 
válvulas 

3314-7/01-00  Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas 

3314-7/13-00  Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 

4543-9/00-00  Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 

3314-7/12-00  Manutenção e reparação de tratores agrícolas 

1311-1/00-00  Preparação e fiação de fibras de algodão 

1312-0/00-00  Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão 

9001-9/04-00  Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 

9001-9/03-00  Produção de espetáculos de dança 

9001-9/02-00  Produção musical 

9001-9/01-00  Produção teatral 

9319-1/01-00  Produção e promoção de eventos esportivos 

3831-9/99-00  Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 

3832-7/00-00  Recuperação de materiais plásticos 

8011-1/02-00  Serviços de adestramento de cães de guarda 

4520-0/07-00  Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
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automotores 

4520-0/02-00  Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 

4520-0/05-00  Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

4520-0/01-00  Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

8230-0/01-00  Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

2539-0/02-00  Serviços de tratamento e revestimento em metais 

  



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 457 

ANEXO III - DESCRIÇÃO DAS FORMAS DE ATUAÇÃO 

Centro de processamento de dados: Uso exclusivo da empresa, para realização de atividades 

na área de informática em geral. 

Centro de treinamento: Uso exclusivo da empresa, para realização de atividades de 

capacitação e treinamentos de recursos humanos. 

Posto de Coleta: Estabelecimento destinado a atender o público com o objetivo de recolher 

produtos/materiais/mercadorias/equipamentos/informações para posterior 

encaminhamento à unidade produtiva responsável por sua   análise/ processamento/ 

beneficiamento/ publicação. Ex.: posto de coleta de anúncios classificados; posto de coleta de 

material para exames laboratoriais; posto de coleta de filmes fotográficos para revelação; 

posto de coleta de roupas para lavagem etc.  

Ponto de exposição: Local para exposição e demonstração de produtos próprios, sem 

realização de transações comerciais, tipo showroom 

Sede: Administração central da empresa, presidência, diretoria. Não há recepção de clientes. 

Atividade exercida fora do estabelecimento: Quando a empresa exerce suas atividades no 

estabelecimento do cliente e não em seu próprio estabelecimento.  

Escritório Administrativo: Estabelecimento onde são exercidas atividades meramente 

administrativas, tais como: escritório de contato, setor de contabilidade, etc. 
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MINUTA DE DECRETO DE PERMISSÃO DO USO DO PASSEIO PÚBLICO 

 

Regulamenta a Permissão do Uso do Passeio Público 
Fronteiriço a Bares, Confeitarias, Restaurantes, 
Lanchonetes e Similares para a colocação de Toldos, 
Mesas e Cadeiras. 

 

O Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais em conformidade com o inciso VI do artigo 66 da Lei Orgânica do Município 

de Canoinhas, considerando o disposto no parágrafo único, do Art. 123, da Lei 

nº <<<<<número da nova Lei do Código de Posturas>>>>>>decreta: 

Art. 1º A colocação de mesas e cadeiras em passeio público fronteiriço a bares, confeitarias, 

restaurantes, lanchonetes e similares, poderá ser autorizada pelo Município, desde que 

atendidas as seguintes condições: 

I. A edificação que abriga o estabelecimento deverá estar situada no alinhamento predial e 

se encontrar devidamente regularizada perante o Município; 

II. O estabelecimento deverá possuir alvará de localização comercial vigente, para uma ou 

mais das atividades mencionadas no "caput" deste artigo; 

III. A atividade não deverá ocasionar bloqueio, obstrução ou dificuldade de acesso para 

veículos, permitindo o livre trânsito de pedestres, em especial de pessoas portadoras de 

necessidades especiais e ainda, não prejudicar a visibilidade dos condutores de veículos nas 

confluências das vias; 

IV. Deverá ser garantida faixa de circulação que permita o livre e seguro trânsito de 

pedestres, em largura e dimensões determinadas no presente regulamento; 

V. O mobiliário padrão deverá estar disposto e ser utilizado conforme definição da Secretaria 

Municipal de Planejamento; 

VI. Deverá possuir projeto aprovado previamente, pela Prefeitura Municipal de Canoinhas, 

obedecendo às disposições contidas no presente decreto. 

Art. 2º As atividades a serem desenvolvidas no passeio deverão corresponder àquelas 

especificadas no alvará de localização comercial do estabelecimento respectivo. 
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Art. 3º A solicitação para colocação de mesas e cadeiras nos passeios públicos será analisada 

pela Secretaria Municipal de Planejamento, em função das normas estabelecidas neste 

decreto. 

Art. 4º A solicitação deverá ser acompanhada de projeto devidamente cotado, em escala, 

que contenha: 

a. Dimensões do passeio, canteiros e arborização, existentes; 

b. Localização de equipamentos públicos tais como: telefones, postes de sinalização viária, 

postes de iluminação e de rede elétrica/telefônica, e tampas de caixas de inspeção de 

concessionárias de serviços públicos; 

c. Testada do estabelecimento comercial; 

d. Disposição das mesas e cadeiras; 

e. Tipo do mobiliário a ser utilizado: guarda-sóis, mesas, cadeiras e protetores de passeio, 

conforme os padrões visuais aprovados e estabelecidos pelo município, para a área 

pretendida. 

Art. 5º O local indicado pelo interessado para a colocação de mesas e cadeiras deverá 

garantir a circulação de pedestres, observar o padrão de paisagismo implantado na via e a 

posição de equipamentos do mobiliário urbano existentes, sendo que, a critério do Município, 

a localização poderá ser alterada. 

Art. 6º A colocação de mesas e cadeiras deverá ocupar a área correspondente à projeção da 

testada do estabelecimento comercial para o qual for autorizada. 

Parágrafo Único. Excepcionalmente, a critério do Município, a área destinada à colocação de 

mesas e cadeiras, poderá utilizar o passeio público fronteiriço ao(s) imóvel(is) confrontante(s), 

desde que seja apresentada autorização expressa do(s) proprietário(s). 

Art. 7º O grupo de mesas e cadeiras no passeio deverá ser disposto obedecendo aos 

seguintes critérios: 

a. A faixa reservada à circulação de pedestres terá, no mínimo, 2,00 metros de largura, e 

deverá se encontrar livre de qualquer obstáculo, tais como: postes de rede elétrica, telefônica 
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e de iluminação, telefones públicos, árvores, canteiros e demais elementos do mobiliário 

urbano; 

b. A faixa destinada à colocação de mesas e cadeiras terá largura máxima de 3,00 metros, 

atendida a alínea anterior; 

c. Será obrigatória a instalação de protetor de passeio, para demarcação da área de 

colocação das mesas e cadeiras. 

Art. 8º Não será autorizada a colocação de mesas e cadeiras que implique na retirada ou 

relocação de elementos do mobiliário urbano e equipamentos públicos, implantados por 

iniciativa do Município, existentes no logradouro público. 

Parágrafo Único. O Município não promoverá a retirada ou relocação de equipamentos 

urbanos instalados por concessionárias de serviços públicos de infraestrutura, para viabilizar 

a colocação de mesas e cadeiras no logradouro público. 

Art. 9º A colocação de mesas e cadeiras nos passeios de imóveis de esquina, deverá obedecer 

a distância mínima de 7,00 metros da confluência dos meios-fios, ficando a critério do 

Município a exigência de maior afastamento. 

Art. 10 A utilização de mesas, cadeiras e protetores de passeio com padrão visual divergente 

dos definidos pelo Município, dependerá de análise prévia deste quanto às características do 

mobiliário proposto, sua compatibilidade com o entorno da edificação e paisagem urbana da 

área requerida. 

Art. 11 A colocação de guarda-sol sobre cada mesa e respectivas cadeiras será permitida, 

desde que sua projeção não avance sobre o passeio além da área demarcada para colocação 

do mobiliário, obedecidas as seguintes especificações: 

a. Dimensão máxima de 1,70 metros; 

b. Estrutura em madeira; 

c. Cobertura em material plástico, lona ou tecido na cor branca ou a estabelecida pelo 

município em projeto específico; 

d. Altura máxima de 2,80 metros. 
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Art. 12 A permissão para instalação de toldo na área do passeio público fronteiriço a bares, 

confeitarias, restaurantes, lanchonetes e similares, será objeto de análise da Secretaria 

Municipal de Planejamento. 

Art. 13 A limpeza do local é obrigatória e de responsabilidade do permissionário, devendo 

atender às seguintes disposições gerais: 

I. O piso da calçada deverá ser mantido limpo e em ordem, não sendo permitida a instalação 

ou construção de qualquer tipo de estrutura de pisos, removíveis ou fixos, para regularização 

de superfície das calçadas, bem como, não será admitido revestimento do piso do passeio, de 

qualquer espécie; 

II. A calçada não poderá servir como depósito de guarda-sóis, mesas, cadeiras, caixas ou 

similares; 

III. O mobiliário deverá ser mantido em perfeito estado de conservação; 

IV. Nenhuma publicidade será admitida no local, em mesas, cadeiras e guarda-sóis. 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo se aplica inclusive para a área do passeio público 

fronteiriço aos imóveis confrontantes, a que se refere o Art. 6º, parágrafo único. 

Art. 14 A expedição da permissão de uso fica condicionada ao pagamento integral da Taxa de 

Comércio de Logradouro Público, estabelecida no Código Tributário Municipal.   

Art. 15 A permissão de uso será expedida pelo Município, através da Secretaria Municipal de 

Planejamento, a título precário e oneroso, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, podendo ser 

renovada por igual período, desde que, no decorrer da validade da permissão de uso anterior, 

tenham sido atendidos plenamente os parâmetros da presente regulamentação e do Código 

de Posturas Municipal. 

§ 1º A permissão de uso poderá ser revogada ou alterada a qualquer tempo, em face do 

interesse público, mediante notificação prévia fixando-se prazo compatível com o interesse 

público. 

§ 2º No caso previsto no parágrafo anterior, ocorrendo a revogação da permissão de uso por 

interesse público, será devolvido o valor relativo ao pagamento já efetuado da Taxa de 
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Comércio de Logradouro Público, referente ao período faltante para completar o exercício. 

Art. 16 O permissionário deverá promover, sem quaisquer ônus para o Município: 

I. Alteração de localização, padrão visual do mobiliário ou outras modificações da permissão 

de uso, determinadas pelo Município, mediante notificação prévia; 

II. Liberação da área do passeio quando da execução de obras de infraestrutura, promovidas 

por entidades da Administração Pública ou por concessionárias de serviço público, mediante 

notificação prévia. 

Parágrafo Único. O não atendimento à notificação prévia, no prazo nela expresso, implicará 

na revogação da permissão de uso, e apreensão e remoção dos equipamentos. 

Art. 17 Ficará a permissão de uso revogada, de pleno direito e independente de notificação 

ou interpelação de qualquer natureza, quando ocorrer a mudança de endereço do 

permissionário, dada a vinculação do uso do passeio para a colocação do mobiliário, com a 

localização do estabelecimento comercial. 

Parágrafo Único. A revogação da permissão de uso não implicará em qualquer tipo de 

ressarcimento ou indenização por parte do Município. 

Art. 18 No caso de transferência de locatário ou proprietário do estabelecimento comercial, 

deverá ser solicitado junto à Secretaria Municipal de Planejamento a transferência da 

titularidade da permissão de uso. 

Art. 19 Os estabelecimentos comerciais que possuam licença para a utilização do passeio 

para a colocação de mesas e cadeiras, expedida anteriormente a publicação da presente 

regulamentação, quando da renovação da mesma, deverão se enquadrar obrigatoriamente, 

às disposições deste decreto. 

Art. 20 Fica vedada a colocação, na área do passeio, de equipamentos de som de qualquer 

espécie, quiosques, estandes de vendas e qualquer tipo de publicidade, salvo se 

expressamente autorizados pelo Município. 

Art. 21 O descumprimento das normas e obrigações decorrentes deste decreto, sujeitará o 

infrator à aplicação das penalidades previstas no Código de Posturas. 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 463 

Art. 22 A reparação por eventuais danos a terceiros, sejam de natureza material ou pessoal, 

que venham a ocorrer no espaço autorizado para a colocação de toldos, mesas e cadeiras, 

será de responsabilidade exclusiva do permissionário. 

Art. 23 Os casos omissos serão analisados pela Secretaria Municipal de Planejamento. 
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MINUTA DE DECRETO QUE REGULAMENTA A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS SOBRE RODAS EM VEÍCULOS DENOMINADOS – FOOD TRUCKS 

Regulamenta a comercialização de alimentos e bebidas 

sobre rodas, em veículos automotores adaptados 

denominados "food trucks", tanto por meio de 

equipamentos montados sobre veículos a motor, quanto 

por meio de estruturas "trailers", em conformidade com as 

previsões legais do Código Brasileiro de Trânsito e os atos 

normativos do Conselho Nacional de Trânsito – Contran e 

do Código de Posturas Municipal. 

 

O Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais em conformidade com o inciso VI do artigo 66 da Lei Orgânica do Município 

de Canoinhas, considerando o disposto no parágrafo único, do Art. 123, da Lei 

nº <<<<<número da nova Lei do Código de Posturas>>>>>> decreta: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este decreto disciplina a comercialização de alimentos e bebidas sobre rodas, em 

veículos automotores adaptados denominados "food trucks", tanto por meio de 

equipamentos montados sobre veículos a motor, quanto por meio de estruturas "trailers", em 

conformidade com as previsões legais do Código Brasileiro de Trânsito e os atos normativos 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran e do Código de Posturas Municipal. 

§ 1º Em vias, áreas e logradouros públicos, o veículo terá limitação de tamanho conforme 

regulamentação prevista no caput deste artigo. 

§ 2º As disposições deste decreto não se aplicam às feiras licenciadas pela Administração 

Municipal. 

Art. 2º Para os fins deste decreto considera-se: 

I. Food truck: considera-se "food truck" a cozinha móvel, de dimensões pequenas, sobre 
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rodas, que transporta e vende alimentos e bebidas, em áreas públicas e privadas, sendo que 

os alimentos e bebidas podem ser totalmente preparados em momento anterior ou 

finalizados no momento da venda, para consumo local; 

II. Food truck de apoio: conjunto de "food trucks" que apoiarão atividades realizadas em 

logradouro público, sejam de natureza cultural, artística, religiosa, esportiva, filantrópica ou 

cívica, promovidas por órgão público ou particular; 

III. Food park: exploração em locais particulares, em caráter permanente, para o comércio de 

alimentos e bebidas por meio de "food truck"; 

IV. Evento: exploração de locais particulares, em caráter temporário, para o comércio de 

alimentos e bebidas por meio de "food truck"; 

V. Base: local para manipulação prévia dos alimentos, devidamente licenciado, sempre que 

o ramo de atividade assim o exigir, devendo o "food truck" pertencer a mesma empresa; 

VI. Ponto: o local onde foi autorizada a criação de uma a três vagas para "food truck"; 

VII. Vaga: o espaço delimitado dentro dos pontos para a exploração da atividade de "food 

truck"; 

VIII. Chamamento Público: procedimento administrativo quando, em face do interesse 

público, for conveniente obter o maior número possível de interessados, devendo ser 

promovido e julgado segundo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, 

isonomia e julgamento objetivo, conforme critérios a serem estabelecidos pela Administração 

em edital público; 

IX. Autorização de Uso do Espaço Público: é ato unilateral, discricionário e precário pelo qual 

a Administração Municipal consente ao empresário habilitado a utilização do logradouro 

público para a atividade de "food truck", cumpridas as exigências legais; 

Art. 3º O comércio de alimentos e bebidas através de "food truck" poderá ser realizado em 

locais públicos ou privados, desde que obedecidas as seguintes condições: 

I. estar devidamente autorizado pelos órgãos competentes para o exercício da atividade; 

II.  utilizar veículo licenciado pela Vigilância Sanitária, quando a atividade exigir a base 
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licenciada para manipulação prévia dos alimentos; 

III. nos locais públicos, condicionado a prévia Autorização de Uso, após o devido processo de 

Chamamento Público, nos termos deste decreto; 

IV. nos locais privados, condicionado à Licença de Food Truck e Alvará de Funcionamento, 

que será concedida por evento, ou em espaços denominados "food park". 

CAPÍTULO II - DO LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE 

Art. 4º O comércio de alimentos e bebidas de que trata o artigo 1º, deste decreto, somente 

poderá ser desenvolvido por pessoa jurídica devidamente constituída para a atividade 

comercial deste regulamento, estabelecida e regularmente licenciada no Município de 

Canoinhas. 

Art. 5º Na constituição da pessoa jurídica interessada, deverá constar em seu objeto social, 

assim como no Alvará de Licença para Localização, a atividade de serviços ambulantes de 

alimentação acrescido de pelo menos uma das seguintes atividades: 

a) fabricação ou comércio de massas alimentícias; 

b) fabricação ou comércio de produtos de panificação; 

c) restaurantes e similares; 

d) pizzaria; 

e) lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; 

f) fabricação ou comércio de chocolates e derivados; 

g) fabricação ou comércio de sorvetes e outros gelados comestíveis; 

h) fabricação ou comércio de bebidas; 

i) fabricação ou comércio de doces, balas, bombons, biscoitos, bolachas e semelhantes; 

j) fabricação ou comércio de outros produtos alimentícios. 

§ 1º A empresa cujo ramo de atuação necessite de base com manipulação de alimento não 

poderá adotar atividade que dispense a vistoria, conforme legislação sanitária vigente. 

§ 2º No ato da venda todos os alimentos e bebidas comercializados deverão estar prontos 
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para o consumo. 

§ 3º Nos pontos autorizados pela Administração Pública, em vias, áreas e logradouros 

públicos, não será permitida a venda e consumo de bebidas alcoólicas e produtos derivados 

do tabaco, nos termos da lei. 

§ 4º O licenciamento concedido para o exercício da atividade será fiscalizado pelos órgãos 

públicos, no âmbito de suas competências. 

Art. 6º É condição para emissão da Autorização de Uso para o exercício da atividade em vias, 

áreas e logradouros públicos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento o 

cumprimento do estabelecido no artigo 21, deste decreto, e seus Anexos I e II. 

Art. 7º É condição para o exercício da atividade regulada neste decreto, em áreas particulares, 

a obtenção da Licença de Food Truck, nos termos do artigo 21, deste decreto, e seus Anexos I 

e II, e do Alvará de Funcionamento do local. 

CAPÍTULO III - DO FOOD TRUCK EM ESPAÇOS PÚBLICOS 

Art. 8º Para a realização das atividades em vias, áreas e logradouros públicos será concedida 

a Autorização de Uso, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento mediante 

prévio e regular processo de Chamamento Público, cujas regras serão estabelecidas em edital 

específico, respeitadas as disposições da lei e deste decreto. 

Parágrafo único. O Edital de Chamamento Público deverá estabelecer as condições de 

funcionamento da atividade, incluindo dias e horários, forma de utilização das vagas, modelo 

de rotatividade, fiscalização do exercício da atividade, dentre outros. 

Art. 9º A Autorização de Uso de que trata este decreto, será concedida a título precário, 

oneroso, pessoal e intransferível, podendo ser revogada a qualquer tempo. 

§ 1º Cada pessoa jurídica poderá administrar até duas unidades veiculares de "food trucks". 

§ 2º Os valores e taxas que serão cobrados pelo município, inerentes a atividade ora 

regulamentada, estão estabelecidos no Anexo II deste decreto. 

Art. 10  Os locais autorizados poderão ser realocados provisoriamente em outras vias, áreas 
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ou logradouros públicos, na ocorrência de caso fortuito, força maior, fato de terceiro e demais 

fatos supervenientes que impeçam a atividade, desde que justificados tecnicamente e 

aprovados pela autoridade competente. 

Art. 11 Os locais públicos deverão ser autorizados conjuntamente pela Secretaria Municipal 

de Planejamento e o Departamento Municipal de Transito de Canoinhas (DETRACAN). 

Parágrafo único. Os locais públicos destinados aos "food trucks", pontos e vagas, serão 

sinalizados verticalmente, por placas que indicarão o funcionamento da atividade. 

Art. 12  A definição dos pontos para o exercício da atividade de "food truck" deverá observar 

os seguintes limites e condições: 

I. atender o Código de Trânsito Brasileiro; 

II. distância mínima de 20m de: 

a) entradas e saídas de estações tubo, pontos e terminais de ônibus. 

III. distância mínima de 200m de: 

a) feiras livres, nos dias em que acontecem; 

b) mercados públicos. 

IV. não estar em frente a edifícios e equipamentos de interesse público, hospitais, casas de 

saúde, prontos-socorros e ambulatórios públicos ou particulares, medida a partir do ponto de 

contato mais próximo. 

Art. 13 A implantação dos pontos destinados aos "food trucks" levará em consideração o 

porte do veículo e o local autorizado, as normas de trânsito, o fluxo seguro de pedestres e 

veículos, as regras de uso e ocupação do solo e as normas de acessibilidade. 

Art. 14 A Secretaria Municipal de Planejamento irá gerir o uso das vagas autorizadas para 

"food truck", de forma rotativa, mediante editais de Chamamento Público e posterior emissão 

de Autorização de Uso. 

Art. 15 Somente poderão ser exploradas pelos "food trucks" as vagas que forem prévia e 

devidamente autorizadas pelos diversos órgãos da Administração Municipal, conforme 

competência. 
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I. Será permitida a liberação de no máximo três vagas por ponto. 

II. É facultado à Administração Pública, em qualquer momento, na defesa do interesse 

público, criar ou extinguir pontos e vagas de "food trucks". 

Art. 16 Qualquer empresário de "food truck" poderá protocolizar na Secretaria Municipal de 

Planejamento requerimento solicitando a criação de pontos para "food truck", mediante 

apresentação de croqui com descrição do ponto, sua localização e as ruas que o circundam no 

quarteirão. 

I. Os órgãos responsáveis pela análise e liberação dos pontos, após vistoria no local indicado 

no requerimento, de forma fundamentada e justificada, poderão autorizar ou não a criação 

do novo ponto, no prazo de até 90 dias. 

II. No caso de liberação do ponto, a Secretaria Municipal de Planejamento dentro de seu 

cronograma administrativo e através de Chamamento Público, irá disponibilizar a vaga aos 

interessados. 

Art. 17 A utilização das vagas só poderá ser feita após o pagamento da taxa da Autorização 

de Uso, onde constará os dias e locais onde a atividade será desenvolvida. 

Art. 18 Mensalmente a Secretaria Municipal de Planejamento deverá abrir prazo para que os 

empresários de "food trucks" apresentem em quais dias, pontos e vagas pretendem atuar no 

mês subsequente. 

CAPÍTULO IV - DOS ESPAÇOS DENOMINADOS "FOOD PARK" E DAS ÁREAS PRIVADAS 

Art. 19 O "Food park" terá caráter permanente e a empresa interessada deverá estar 

licenciada através de Alvará de Licença para Localização vigente como gerenciadora do 

espaço, com o objeto social para Gestão e Administração de Propriedade Imobiliária, ou 

similar. 

Parágrafo único. Ao "food truck" não é permitida a permanência por mais de 15 dias, 

consecutivos ou alternados, em um mesmo mês, no mesmo local. 

Art. 20 O "evento" terá caráter temporário, com duração máxima de 15 dias, consecutivos ou 
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alternados, com intervalo mínimo de 30 dias entre os eventos, devendo o local estar 

licenciado através de Alvará de Licença para Localização específico. 

§ 1º Os "food parks" e "eventos" em áreas privadas, deverão atender aos seguintes requisitos: 

a) possuir instalações sanitárias; 

b) conter área de estacionamento, conforme legislação aplicável; 

c) obedecer recuo frontal do zoneamento e recuos laterais/fundos de 1,50 metros; 

d) possuir acesso e garantir a circulação de portadores de necessidades especiais; 

e) disponibilizar, individualmente, para cada "food truck", água potável e energia elétrica; 

f) dispor de reservatório de resíduos líquidos e de coleta de óleo conforme legislação 

ambiental vigente; 

g) executar a separação de resíduos sólidos, conforme orientações da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. 

§ 2º Nas áreas privadas, para a realização de eventos, poderão, a critério da Secretaria 

Municipal de Planejamento, ser utilizadas a infraestrutura existente no local, decorrente da 

existência de outro comércio, com a devida anuência do estabelecimento comercial. 

CAPÍTULO V - DOS VEÍCULOS 

Art. 21 O veículo utilizado para "Food truck" deverá estar devidamente licenciado junto ao 

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e atender aos seguintes requisitos para a 

expedição da Licença de Food Truck: 

I. constar no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV a respectiva 

classificação, que possibilite a exploração comercial, nos moldes da regulamentação de 

trânsito; 

II. apresentar Certificado de Segurança Veicular; 

III. estar devidamente vistoriado e possuir a licença sanitária do veículo quando necessária; 

IV. possuir Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, individual e específica para cada uma 

das instalações complementares de gás e elétrica do veículo; 
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V. Alvará de Licença para Localização da empresa; 

VI. Licenças Sanitárias do veículo e do estabelecimento base, quando a atividade assim exigir; 

VII. apresentar Certificado(s) do Curso de Boas Práticas, realizado pelo sócio administrador da 

empresa de food truck e por seus auxiliares, conforme alínea "m" do artigo 35, deste decreto; 

VIII. recolher a taxa de expediente. 

Art. 22 Os veículos deverão possuir: 

I. abastecimento próprio de água potável, compatível com a demanda da comercialização a 

ser realizada, em conformidade com a legislação vigente; 

II. reservatório para acumulação de águas servidas compatível com o volume de água 

utilizada em bom estado de higiene e conservação; 

III. fonte própria de geração de energia. 

§ 1º Não será permitido o uso de energia elétrica às expensas do Município. 

§ 2º O empresário de "food truck" deverá manter as instalações de elétrica, gás e hidráulica 

do veículo de acordo com as normas técnicas e legais vigentes. 

Art. 23 Em vias, áreas e logradouros públicos, os veículos poderão possuir aberturas em 

ambos os lados, permitindo que o estacionamento possa ocorrer indistintamente em 

qualquer um dos lados da via, desde que observadas as normas de trânsito. 

§ 1º O atendimento ao público deverá ocorrer exclusivamente no lado voltado para o passeio, 

proibido terminantemente o atendimento pela face da via de tráfego de veículos. 

§ 2º Será admitido, na face de atendimento, toldo em balanço acoplado ao veículo, com no 

máximo 1,20m de profundidade em relação ao passeio e altura mínima de 2,10m em relação 

ao nível do piso, desde que fique preservada uma faixa transitável de 1,20m na área de 

passeio. O toldo poderá contemplar toda a extensão do veículo "food truck". 

CAPÍTULO VI - DA REGULAMENTAÇÃO SANITÁRIA 

Art. 24 As instalações e os serviços relacionados à manipulação de alimentos devem dispor 

de equipamentos para a higiene das mãos dos manipuladores, uma cuba lavatória incluindo 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 472 

sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, 

além de toalhas de papel não reciclado. 

Art. 25 Os alimentos não preparados no veículo devem estar identificados e conservados de 

acordo com a legislação sanitária vigente. 

Art. 26 Os equipamentos necessários à exposição, armazenamento e à distribuição de 

alimentos preparados sob temperaturas controladas devem estar dimensionados conforme 

capacidade instalada e se encontrar em condições de higiene, conservação e funcionamento, 

conforme as normas sanitárias. 

Parágrafo único. Os alimentos devem ser fornecidos nas condições e temperatura para 

conservação conforme as normas sanitárias. 

Art. 27 Os responsáveis pelas instalações e pelos serviços relacionados à manipulação de 

alimentos devem coletar e manter, sob condições adequadas de conservação, amostras dos 

alimentos preparados nas bases. 

Art. 28 Os utensílios utilizados para o consumo de alimentos e bebidas, tais como pratos, 

copos e talheres devem ser descartáveis. 

Art. 29 Os condimentos tais como catchup, mostarda, maionese, azeite, molhos e outros, 

deverão ser fornecidos em embalagens individuais. 

Art. 30 No interior do veículo, os alimentos não podem ficar em contato direto com o chão, 

devendo ficar sobre estrados ou paletes impermeáveis. 

Art. 31 Os reservatórios de água devem ter comprovante de higienização semestral. 

Art. 32 food truck deverá pertencer a mesma empresa licenciada. 

Art. 33 A manipulação dos alimentos prontos deverá obedecer a legislação sanitária vigente. 

Art. 34 Em todos os casos, em qualquer operação, deverá ser respeitada a legislação sanitária 

vigente.  

CAPÍTULO VII - DA CONDUTA DO EMPRESÁRIO 
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Art. 35 São obrigações do empresário de "foodtrucks": 

a) comercializar somente mercadorias especificadas no alvará, e exercer a atividade nos 

limites do local demarcado, e dentro do horário estipulado; 

b) colocar à venda mercadorias em perfeitas condições de consumo, atendendo a legislação 

sanitária vigente; 

c) portar-se com urbanidade, tanto em relação ao público em geral, quanto aos colegas de 

profissão, de forma a não perturbar a tranquilidade pública; 

d) transportar os bens de forma a não impedir ou dificultar o trânsito; é proibido conduzir, 

pelos passeios, volumes que atrapalhem a circulação de pedestres; 

e) acatar e atender as ordens da fiscalização sempre que requisitado; 

f) responder, perante a Administração Municipal, por seus atos e pelos atos praticados por 

seus auxiliares quanto à observância das obrigações decorrentes de sua atividade, nos termos 

deste decreto; 

g) pagar as taxas e os demais encargos devidos em razão do exercício da atividade; 

h) armazenar, transportar, manipular e comercializar apenas os alimentos aos quais está 

autorizado; 

i) manter permanentemente limpa a área ocupada pelo equipamento, bem como o seu 

entorno, instalando recipientes apropriados para depositar o lixo orgânico e inorgânico 

produzido por sua atividade. O lixo deverá ser acondicionado em saco plástico resistente e 

colocado em local apropriado para coleta, observando-se os dias e horários da coleta pública, 

bem como cumprir toda a legislação ambiental; 

j) coletar e armazenar todos os resíduos sólidos e líquidos, inclusive óleo vegetal utilizado, 

para posterior descarte de acordo com a legislação em vigor, vedado o descarte na rede pluvial 

ou local inapropriado; 

k) manter higiene pessoal e do vestuário, bem como assim exigir e zelar pela de seus auxiliares; 

l) manter o equipamento em estado de conservação e higiene adequados, providenciando os 

consertos que se fizerem necessários; 
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m) manter cópia do certificado de curso de boas práticas realizado pelo sócio administrador 

da empresa de food truck e por seus auxiliares, com carga horária mínima de 8h, promovido 

pelos órgãos oficiais competentes, ou apresentar certificado de curso de capacitação 

promovido por entidade de ensino reconhecida por órgãos vinculados ao Ministério da 

Educação - MEC, à Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina ou outras entidades 

com profissionais devidamente habilitados; 

n) expor em local visível aos consumidores a cópia do Alvará de Licença para Localização da 

empresa; o documento original da licença sanitária do veículo, quando necessária; a licença 

sanitária do estabelecimento base, quando necessária; a Licença de Food Truck; o Termo de 

Autorização de Uso; 

o) disponibilizar o Código de Defesa do Consumidor ao público em todos os "food trucks" e 

em todas as operações; 

p) cumprir fielmente os termos da Autorização de Uso. 

Parágrafo único. O não comparecimento, sem justa causa, do "food truck" habilitado aos 

locais autorizados, implicará na instauração de processo administrativo disciplinar e aplicação 

de penalidades. 

Art. 36 Fica proibido ao empresário de "food truck": 

a) alterar o equipamento, sem prévia autorização dos órgãos públicos responsáveis; 

b) manter ou ceder equipamentos ou mercadorias para terceiros; 

c) manter ou comercializar mercadorias não autorizadas ou alimentos em desconformidade 

com o licenciamento; 

d) depositar caixas ou qualquer outro objeto em áreas públicas e em desconformidade com 

este decreto; 

e) causar dano ao bem público ou particular no exercício de sua atividade; 

f) permitir a permanência de animais na área abrangida pelo respectivo equipamento; 

g) montar seu equipamento fora dos limites estabelecidos para o ponto; 

h) estacionar o veículo em desacordo com a regulamentação expedida pelo órgão executivo 
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municipal de trânsito; 

i) utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e edificações para a montagem do 

equipamento e exposição das mercadorias; 

j) fazer uso de muros, passeios, árvores, postes, banco, caixotes, tábuas, encerados ou toldos, 

com o propósito de ampliar os limites do equipamento ou de alterar os termos de sua 

permissão; 

k) perfurar ou de qualquer forma danificar calçadas, áreas e bens públicos com a finalidade de 

fixar seu equipamento; 

l) comercializar ou manter em seu equipamento produtos em desacordo com a legislação 

sanitária aplicável; 

m) apregoar suas atividades através de quaisquer meios de divulgação sonora ou utilizar 

qualquer tipo de equipamento sonoro; 

n) jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio ou de outra origem, nas vias ou áreas 

públicas; 

o) utilizar a via ou área pública para colocação de quaisquer elementos do tipo cerca, parede, 

divisória, grade, tapume, barreira, caixas, vasos, vegetação ou outros que caracterizem o 

isolamento do local de manipulação e comercialização; 

p) manipular e comercializar os produtos de forma que o vendedor, o manipulador, o 

consumidor e as demais pessoas envolvidas na atividade permaneçam na pista de rolamento; 

q) transferir ou ceder, a qualquer título e ainda que provisoriamente, a Autorização de Uso. 

Art. 37 É vedado, no exercício da atividade regulamentada por este decreto: 

I. em vias, áreas e logradouros públicos e em áreas privadas: 

a) utilização da rede de coleta de aguas pluviais para despejo de quaisquer líquidos e resíduos; 

b) utilização de equipamento de som; 

c) utilização de "banners", cavaletes, balões flutuantes ("blimps"), infláveis, letreiros 

luminosos, faixas, bandeirolas ou quaisquer outros elementos publicitários além dos que 

componham a pintura do veículo; 
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d) exploração do espaço do veículo com qualquer forma de publicidade alheia à atividade 

licenciada; 

e) promoção de atividades de panfletagem; 

f) utilização de equipamentos que produzam ruído excessivo conforme legislação aplicável; 

g) acondicionamento de produtos na parte externa do veículo. 

CAPÍTULO VIII - DA FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

Art. 38 É de competência do Poder Público, por meio de seus órgãos e entidades, no âmbito 

de suas atribuições, a fiscalização de todos os aspectos decorrentes da comercialização de 

alimentos sobre rodas, em veículos automotores adaptados "food trucks". 

Art. 39 Detectadas quaisquer irregularidades será instaurado processo administrativo nos 

órgãos competentes para apuração e eventual aplicação de penalidades. 

§ 1º Serão garantidos o contraditório e a ampla defesa ao infrator, mediante procedimento 

administrativo próprio, observadas as leis aplicáveis relativas ao objeto da fiscalização. 

§ 2º As penalidades poderão ser impostas concomitantemente por mais de um órgão, 

respeitadas as devidas competências. 

Art. 40 Os empresários de "food trucks" que não comparecerem, injustificadamente, nas 

vagas e pontos escolhidos para atender ao público, responderão administrativamente pela 

conduta e sofrerão as penalidades estabelecidas. 

Art. 41 O descumprimento das condições da Autorização de Uso ensejará na aplicação das 

penalidades previstas no Edital de Chamamento Público e nas legislações que versam sobre 

conduta, posturas e sanções disciplinares nos diversos âmbitos da Administração Municipal. 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 42 Para o exercício do comércio de que trata este decreto deverão ser observadas as 

normas aplicáveis em relação à poluição da água, do ar e do solo. 

Art. 43 Em logradouro público ou em área particular cabe ao empresário de "food truck" ou 
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organizador do evento a responsabilidade por todo e qualquer dano material, moral, pessoal 

ou a terceiros, ou dano de qualquer espécie, seja por ação ou omissão. 

Parágrafo único. A concessão de licença não implica em transferência de qualquer 

responsabilidade ou ônus ao Município de Canoinhas. 

Art. 44 O licenciamento de eventos com utilização de "food trucks" em área pública seguirá 

legislação específica pertinente. 

Art. 45  A análise e liberação das vagas e pontos em espaços públicos competirá a uma 

comissão específica, integrada pelos órgãos públicos nominados no artigo 11, deste decreto, 

vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, a ser constituída em ato próprio. 

Art. 46 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I - DA DOCUMENTAÇÃO 

I. para o desenvolvimento da atividade de "food truck" em espaço público os interessados 

deverão apresentar: 

a) licença de Food Truck de cada veículo, mediante prévia análise, deliberação e emissão pela 

Secretaria Municipal de Planejamento; 

b) habilitação em processo de Chamamento Público, promovido pela Secretaria Municipal de 

Planejamento; 

c) autorização de Uso do espaço público, a ser emitida pela Secretaria Municipal de 

Planejamento. 

II. Para o desenvolvimento da atividade de "food truck de apoio" em espaço público e 

promovido por órgão público deverão apresentar: 

a) licença de Food Truck de cada um dos veículos, mediante prévia análise, deliberação e 

emissão pela Secretaria Municipal de Planejamento; 

b) habilitação em processo de Chamamento Público, promovido pela Secretaria Municipal de 

Planejamento; 

c) autorização de Uso do espaço público, a ser emitida pela Secretaria Municipal de 

Planejamento. 

III. Para o desenvolvimento da atividade de "food truck de apoio" em espaço público e 

promovido por particular, os interessados deverão apresentar: 

a) licença de Food Truck, mediante prévia análise, deliberação e emissão pela Secretaria 

Municipal de Planejamento; 

b) habilitação em processo de Chamamento Público, promovido pela Secretaria Municipal de 

Planejamento; 

c) autorização de Uso do espaço público, a ser emitida pela Secretaria Municipal de 

Planejamento; 

d) licença de Uso para Logradouro Público, mediante prévia análise, deliberação e emissão 

pela Secretaria Municipal de Planejamento. 
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Nesta modalidade (item III) não é obrigatório ao promotor do evento seguir a ordem rotativa 

dos habilitados no chamamento público. 

IV. Para o desenvolvimento da atividade de "food truck" em espaço privado os interessados 

deverão apresentar: 

a) Alvará de Funcionamento do local para a atividade "food park" ou "evento", mediante 

prévia análise e deliberação da Secretaria Municipal de Planejamento e emissão pela 

Secretaria Municipal de Administração Finanças e Orçamento; 

b) Licença de Food Truck, mediante prévia análise, deliberação e emissão pela Secretaria 

Municipal de Planejamento.  
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ANEXO II - DAS TAXAS 

ITEM I - A taxa de comércio em logradouro público referente ao uso do solo pelos "food trucks" 

terá como referência 50 UFM e será reajustada anualmente. 

ITEM II - A Taxa de Expediente para Licença em Logradouro Público terá como referência 5 

UFM e será reajustada anualmente. 

ITEM III - A Autorização de Uso para "food truck de apoio" em logradouro público, pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, está condicionada ao pagamento, pelo organizador 

responsável, referente ao conjunto de "food trucks" e a fórmula referente à taxa definida do 

item I deste Anexo adotará a área quadrada prevista na poligonal constante no croqui 

aprovado pelos órgãos públicos responsáveis. 
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CANOINHAS 

 

  

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 482 

  

SUMÁRIO 

 

PROJETO DE LEI DO DIREITO DE PREEMPÇÃO ................................................................. 483 

ANEXO I – MAPA DE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE DIREITO DE PREEMPÇÃO .......... 486 

 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 483 

  

PROJETO DE LEI DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

 

Dispõe sobre o Direito a Preempção instituído pelo 
Plano Diretor de Canoinhas. 

 

Art. 1º O Direito de Preempção confere ao Poder Público Municipal a preferência na 

aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares. 

Art. 2º Definido o interesse público sobre determinado imóvel por parte do Município de 

Canoinhas, este fará publicar em órgão oficial e em jornal de grande circulação local 

declaração manifestando o propósito de exercer direito de preferência na aquisição do 

referido imóvel e comunicará, por escrito, tal intenção ao seu proprietário. 

§1º A vigência do Direito de Preempção sobre o imóvel referido no caput será de até 5 (cinco) 

anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência. 

§2º O Direito de Preempção fica assegurado durante o prazo de vigência constante do § 1º, 

independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. 

§3º O Município de Canoinhas fará averbar a incidência do Direito de Preempção sobre imóvel 

objeto de seu interesse, conforme referido no caput, a qual será anotada à margem da 

respectiva matrícula imobiliária. 

Art. 3º O Direito de Preempção será exercido sempre que o Município necessitar de áreas 

para: 

I. regularização fundiária; 

II. execução de programas e projetos de Habitação de Interesse Social; 

III. constituição de reserva fundiária; 

IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
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VII. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 

VIII.  proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Parágrafo único. As áreas indicadas pelo Poder Público Municipal para exercer o Direito de 

Preempção poderão estar enquadradas em uma ou mais das finalidades enumeradas neste 

artigo. 

Art. 4º O anexo I, parte integrante desta lei, estabelece as áreas passiveis de utilização deste 

instrumento. São aquelas áreas limítrofes a proposta de implantação do Parque Urbano do 

Água Verde, em um raio de influência de 150m. 

Art. 5º O Poder Executivo deverá expedir por meio de Decreto o seu motivo de exercer o 

Direito de Preempção sobre imóvel objeto de interesse do Município, comunicando tal 

intenção ao proprietário do imóvel, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias a partir da 

promulgação do referido Decreto. 

§1º No caso de existência de terceiros interessados na compra do imóvel enquadrado nas 

condições mencionadas no caput, o proprietário deverá declarar imediatamente ao 

Município, por escrito, sua intenção de alienar onerosamente o imóvel. 

§2º A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel deve ser apresentada pelo 

proprietário acompanhada dos seguintes documentos: 

I. Proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel nas 

condições mencionadas no caput, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo 

de validade; 

II. Endereço do proprietário para recebimento de comunicações; 

III. Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro de 

imóveis da circunscrição imobiliária competente; 

IV. Declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem quaisquer 

encargos e Ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória. 

Art. 6º Recebida a declaração de que trata o artigo 5º desta Lei, o Município de Canoinhas 
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deverá manifestar por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o interesse em exercer a 

preferência para a aquisição do imóvel. 

§1º O Município fará publicar em órgão oficial e em pelo menos um jornal local de grande 

circulação local edital de aviso da notificação recebida, nos termos do artigo 5º, e da intenção 

de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. 

§2º Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a data de recebimento da notificação do 

proprietário, sem a manifestação expressa do Município de que pretende exercer o Direito de 

Preempção sobre o imóvel, fica o proprietário liberado para alienar onerosamente o mesmo 

ao proponente Interessado, nas condições da proposta apresentada, sem prejuízo do direito 

do Município exercer a preferência em face de outras propostas de aquisições onerosas 

futuras do mesmo imóvel dentro do prazo legal de vigência do Direito de Preempção. 

Art. 7º Concretizada a venda a terceiro, fica o proprietário obrigado a entregar ao Município 

cópia do instrumento particular ou público de alienação do imóvel dentro do prazo de 30 

(trinta) dias após sua assinatura, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a 

0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) do valor total da alienação. 

§1º A alienação efetuada em condições diversas daquelas constantes da proposta 

apresentada será declarada nula de pleno direito. 

§2º Ocorrida à hipótese descrita no § 1º supra, o Município poderá adquirir o imóvel pelo 

valor base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou pelo valor da proposta 

apresentada, se este for menor que aquele. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO I – MAPA DE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE DIREITO DE PREEMPÇÃO 
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PROJETO DE LEI DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Aprova o parcelamento, edificação ou utilização 
compulsório do município de Canoinhas.  

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei determina o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, fixando as condições e os prazos para 

implementação da referida obrigação, nos termos do art. 182 da Constituição Federal e dos 

arts. 5º e 6º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, e de acordo com o 

instituído no Plano Diretor do Município de Canoinhas. 

CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO, 

EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Art. 2º O parcelamento, edificação ou utilização compulsório será implementado nos imóveis 

subutilizados, não utilizados e não edificados   situados no Eixo de Desenvolvimento Urbano 

3 (EDU-3) e no Eixo de Desenvolvimento Urbano 4 (EDU-4). Para fins desta Lei será 

considerado “imóvel não edificado” aquele cuja área construída seja inferior a 5% (cinco por 

cento) do potencial construtivo permitido para edificação no lote. 

Art. 3º Ficam excluídos da obrigação estabelecida no art. 1º desta Lei, os imóveis onde se 

encontrem instaladas atividades econômicas que não exijam edificação para o exercício de 

suas finalidades, tais como: 

I. estações aduaneiras; 

II. terminais de logística;  

III. transportadoras e garagem de veículos de transporte de passageiros; 

IV. depósitos de material de construção a céu aberto; 

V. terreno ou gleba vinculado à oferta de vagas de estacionamento de outra atividade 

econômica no entorno, nos limites estabelecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento 

de Urbanismo quando do licenciamento; 
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VI. pátios de manobra e estacionamento de empresas de transporte; 

VII. pátios descobertos de deposição ou manobra de contêineres, quando inerentes à 

atividade econômica licenciada para o imóvel; 

VIII. linhas de transmissão de energia ou dados, trilhos, e assemelhados, quando operados por 

concessionárias ou permissionárias de serviços públicos ou característicos da atividade 

econômica licenciada para o imóvel; 

IX. equipamentos industriais como fornos, tanques de combustíveis, dutos e assemelhados, 

quando inerentes à atividade econômica licenciada para o imóvel; 

X. quadras, piscinas e outras áreas de lazer descobertas, quando constituírem a atividade 

econômica licenciada para o imóvel; 

XI. fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto, artefatos de cimento e preparação 

de massa de concreto e argamassa para uso na construção civil; 

XII. estação ou equipamentos de captação, tratamento e distribuição de água e esgoto; 

XIII. terrenos sujeitos a inundações; ou 

XIV. outras atividades econômicas lícitas similares. 

Parágrafo único. Ficam igualmente excluídos da obrigação estabelecida por esta Lei os 

terrenos ou lotes: 

I. ocupados por clubes ou associações de classe; 

II. que estejam exercendo função ambiental essencial, atestada pelo órgão de gestão 

ambiental do Município;  

III. de interesse do patrimônio cultural, tombados, provisória ou definitivamente, por órgão 

competente; 

IV. localizados, internamente, aos perímetros de operações urbanas consorciadas, desde que 

a eles esteja vinculada quantidade de CEPAC – Certificados de Potencial Construtivo suficiente 

para atingir, pelo menos, metade do coeficiente máximo permitido pela operação urbana; 

V. que possuam áreas tecnicamente consideradas “non aedificandi”, ou  

VI. que possuam áreas ambientalmente protegidas. 
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Art. 4º Para aplicação do instrumento do parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios o Poder Executivo Municipal deverá expedir notificação acompanhada de laudo 

técnico que ateste a situação do imóvel como não edificado, subutilizado ou não utilizado. 

§1º O laudo técnico, a ser elaborado por servidor do Município de Canoinhas, na forma da lei, 

será embasado em vistoria técnica. 

§ 2ºA notificação de que trata o caput deste artigo, deverá ser averbada no Cartório de 

Registro de Imóveis, e far-se-á da seguinte forma: 

I. por servidor do Município lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, ao 

proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de 

gerência geral ou administração; ou 

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

pelo inciso I, deste parágrafo. 

Art. 5º Os prazos para que seja cumprida a obrigação de parcelar ou edificar serão os 

seguintes: 

I. 01 (um) ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto na Prefeitura 

Municipal de Canoinhas; e 

II. 02 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 

§1º Imóveis de propriedade de associações e cooperativas habitacionais terão 2 (dois) anos, 

a partir da notificação, para o protocolo de projeto na Prefeitura Municipal de Canoinhas. 

§ 2º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista a 

conclusão em etapas das obras previstas, assegurando-se que o projeto aprovado 

compreenda o empreendimento como um todo. 

Art. 6º  As edificações não utilizadas e subutilizadas terão prazo de 1 (um) ano, a partir da 

notificação, para que sejam ocupadas. 

Art. 7º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da 

notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 

previstas neste Capítulo, sem interrupção de quaisquer prazos. 
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Art. 8º Após a notificação para parcelar, edificar ou utilizar, os imóveis sujeitos à obrigação 

terão indeferidos os pedidos de desmembramento ou desdobro sem apresentação de 

projetos para as áreas resultantes. 

CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS SUBSEQUENTES AO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU 

UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Art. 9º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos no Capítulo II, 

desta Lei, o Município procederá à aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbano – IPTU - Progressivo no Tempo, mediante a majoração da alíquota pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos consecutivos. 

§1º A Lei do Plano Diretor Municipal estabelece o escalonamento anual das alíquotas 

progressivas e a aplicação deste instrumento. 

§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar não esteja atendida no prazo de 5 (cinco) 

anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida 

obrigação, garantida a aplicação da medida prevista no art. 11 desta Lei. 

§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva de que 

trata este artigo. 

Art. 10 Decorridos os 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo, sem que o 

proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em 

títulos da dívida pública. 

§1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 

resgatados no prazo de até 10 (dez) anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% (seis porcento) ao ano. 

§ 2º O valor real da indenização refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, a ser atualizada 

pelo Setor competente do Município no ato da desapropriação, descontado o montante 

incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se 

localiza, após a notificação prevista no art. 6º desta Lei, e não computará expectativas de 
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ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 

§ 3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de 

tributos. 

§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel, no prazo máximo, de 5 

(cinco) anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 

§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Município ou por 

meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido 

procedimento licitatório. 

§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel, nos termos do § 5º deste artigo, as mesmas 

obrigações de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios previstas no art. 1º desta 

Lei. 

Art. 11 As despesas geradas por esta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias 

próprias. 

CAPÍTULO IV - DO PROCEDIMENTO 

Art. 12 Observadas as informações em cadastros e as deliberações adotadas, a notificação 

mencionada no art. 4º desta Lei será firmada pela Secretaria de Planejamento e será 

efetivada: 

I. Por servidor do próprio Fiscal da Secretaria de Planejamento onde esteja domiciliado o 

proprietário do imóvel ou, no caso de ser pessoa jurídica, onde estiver sediada; 

II. Por carta registrada com aviso de recebimento quando o proprietário for domiciliado fora 

do território do Município de Canoinhas; 

III. Por edital publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, quando frustrada, 

por 3 (três) vezes, a tentativa de notificação pessoal, nas formas previstas pelos incisos I e II 

do "caput" deste artigo. 

Art. 13  O proprietário poderá impugnar a notificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente a seu recebimento. 
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§ 1º A impugnação será dirigida a Secretaria Municipal de Planejamento, a quem caberá 

decidi-la no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, ouvidos 

os demais órgãos da Administração Direta ou Indireta, quando pertinente. 

§ 2º Apresentada tempestivamente a impugnação, fica suspensa a contagem do prazo para 

edificar, parcelar ou dar um uso ao imóvel, assim como o da averbação da notificação na 

matrícula respectiva. 

§ 3º A decisão será publicada no Diário Oficial. 

§ 4º Da decisão de indeferimento caberá recurso administrativo, sem efeito suspensivo, a 

Comissão Municipal de Urbanismo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua publicação. 

Art. 14 A Secretaria Municipal de Planejamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, deverá 

solicitar, ao Cartório de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição imobiliária, a 

averbação da notificação de que trata o artigo 4º desta Lei na matrícula do imóvel, ressalvado 

o previsto no § 2º do artigo 13. 

§ 1º Caso o proprietário promova o adequado aproveitamento do imóvel, em qualquer etapa 

de aplicação dos instrumentos indutores da função social da propriedade, ou ainda seja 

deferida a impugnação após a averbação, a Secretaria Municipal de Planejamento deverá 

providenciar seu cancelamento. 

§ 2º Cabe ao proprietário notificado informar a Secretaria Municipal de Planejamento uma 

das seguintes providências, conforme o caso: 

I. Protocolo de projeto de parcelamento ou edificação; 

II. Início comprovado de utilização do imóvel; 

III. Expedição do alvará de aprovação de projeto de parcelamento do solo; 

IV. Alvará de aprovação e execução de edificação ou reforma; 

V. Início da implantação do parcelamento ou da edificação; 

VI. Conclusão da implantação do parcelamento ou da edificação. 

§ 3º Os pedidos de expedição dos documentos referidos no inciso IV do § 2º deste artigo serão 

instruídos, analisados e decididos em caráter prioritário. 
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Art. 15 O órgão municipal competente informará à Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Orçamentos o eventual descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos 

para o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, visando à aplicação do IPTU 

Progressivo. 

Parágrafo único. Iniciada a aplicação do IPTU Progressivo, o órgão municipal competente 

informará à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos se houve, por 

parte do contribuinte, o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, 

a fim de que o lançamento do tributo, para o exercício seguinte, atenda aos valores 

ordinariamente exigidos para o imóvel. 

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17 Revogam-se as disposições em contrário. 
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PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO E DESCONTOS NO IPTU 

DENOMINADO “IPTU VERDE”  

Dispõe sobre o Programa de Incentivo Fiscal 
denominado IPTU VERDE previsto no art. 16 da Lei 
Municipal xxx do Plano Diretor Municipal de 
Canoinhas. 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica instituído no município de Canoinhas o Programa IPTU Verde, cujo objetivo é 

fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, voltadas à 

redução de consumo de recursos naturais e de impactos ambientes no Município de 

Canoinhas, em contrapartida à concessão de redução de alíquotas do Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU, aos quais tenham sido comprovadamente incorporadas medidas de 

sustentabilidade ambiental. 

Art. 2º O Programa IPTU Verde tem por objetivos: 

I. melhorar a qualidade de vida dos cidadãos; 

II. minimizar os impactos ao meio natural; 

III. tornar mais eficiente o desempenho urbanístico; 

IV. reduzir as demandas hídricas, energéticas e alimentares; 

V. ampliar a inclusão social e econômica dos cidadãos; e 

VI. motivar o êxito tributário com a participação cidadã. 

Parágrafo único. A redução a que se refere o caput deste artigo será aplicada às novas 

construções, bem como às edificações existentes que realizarem ampliações, reformas ou 

comprovem que já possuem dispositivos/medidas que se enquadrem nesta lei. 

CAPÍTULO II - DOS REQUISITOS 

Art. 3º Será concedida redução na alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano aos 

proprietários de imóveis residenciais e não residenciais, incluindo condomínios horizontais e 

verticais, que adotarem as seguintes medidas: 
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I. Sistema de captação da água da chuva; 

II. Sistema de reuso de água; 

III. Sistema de aquecimento hidráulico solar; 

IV. Sistema de geração de energia solar fotovoltaica; 

V. Construção com materiais sustentáveis; 

VI. Construção de "Telhado Verde" em todos os telhados disponíveis no imóvel para este tipo 

de cobertura; 

VII. Manutenção de área permeável não degradável, com cultivo de espécies arbóreas 

nativas; e/ou áreas com um ou mais árvores em frente ao imóvel, e/ou áreas com cobertura 

vegetal permeável; 

VIII.  Construção de calçadas ecológicas; 

IX. Adoção de área verde pública; 

X. Sistema de utilização de energia eólica que corresponda a, no mínimo, 25% (vinte e cinco 

por cento) da demanda energética da edificação; 

XI. Possua sistema de poço artesiano e fossa séptica, em imóveis localizados onde não há 

oferta de serviços da rede de saneamento básico, ou seja, não seja disponibilizado 

abastecimento de água potável e coleta/tratamento de esgoto pela rede pública. 

Parágrafo único. Os benefícios podem ser acumulativos. 

Art. 4º Para efeito desta Lei considera-se: 

I. Sistema de captação da água da chuva: aquele que capta água da chuva e armazena em 

reservatório para utilização no próprio imóvel em atividades que não requeiram o uso de água 

potável, com a instalação de caixa d`água com capacidade mínima de mil litros; 

II. Sistema de reuso de água: aquele utilizado após o devido tratamento da água residual do 

próprio imóvel, para atividades que não exijam que a mesma seja potável, conforme normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em especial a NBR 13.969/97, com a 

instalação de caixa d`água com capacidade mínima de mil litros; 

III. Sistema de aquecimento hidráulico solar: aquele que utiliza sistema de captação de 
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energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir parcialmente o 

consumo de energia elétrica na residência, integrado ao sistema de energia elétrica do imóvel; 

IV. Sistema de geração de energia solar fotovoltaica: aquele que utiliza sistema de captação 

de energia solar por meio de células fotovoltaicas, montadas em um painel solar, com a 

finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica na residência, integrado ao 

sistema de energia elétrica do imóvel; 

V. Construção mediante a utilização de materiais sustentáveis, aquele que utiliza materiais 

que atenuem os impactos ambientais, o que deve ser comprovado mediante apresentação de 

selo certificado e/ou mediante a apresentação de projeto estrutural e arquitetônico com 

laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, que deve contemplar, no mínimo, 50% 

do material utilizado na obra; 

VI. Telhados verdes, telhados vivos e/ou ecotelhados: coberturas de edificações no qual é 

plantada vegetação compatível com a impermeabilização e drenagem adequada, 

proporcionando melhorais em termos paisagísticos, termoacústico e redução da poluição 

ambiental; 

VII. Área verde permeável; porção do imóvel não impermeabilizada por qualquer tipo de 

pavimento, não compactada, necessariamente recoberta por vegetação herbácea, arbustiva 

ou arbórea; 

VIII.  Calçadas ecológicas, em sua maioria, são compostas de pavimentos permeáveis com 

concreto e grama, faixas de gramado, jardim e árvores, como uma forma de colaborar com o 

meio ambiente e tentar reduzir os problemas de alagamento e enchentes, pois, elas facilitam 

a infiltração da água de chuva e contribuem com a redução da temperatura com a elevação 

da umidade do ar; 

IX. adoção de área verde pública corresponde a colaboração técnica e financeira, por pessoa 

física ou pessoa jurídica, para manutenção e renovação de áreas verdes públicas, como praças, 

canteiros, parques urbanos, passarelas e monumentos públicos;  

X. sistema de utilização de energia eólica é o que utiliza energia dos ventos, gerando e 

armazenando energia elétrica para aproveitamento no imóvel, visando a reduzir, parcial ou 
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integralmente, o consumo de energia elétrica do imóvel oriunda da rede pública;  

XI. sistema de poço artesiano e fossa séptica em funcionamento, em locais onde não ocorra 

o fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando reduzir a poluição do solo pela 

inexistência de fossas e estimular a captação adequada da água dos lençóis freáticos, 

enquanto não houver a implantação da infraestrutura de saneamento básico no local pelo 

Poder Público. 

Art. 5º A porcentagem de redução da alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano será 

concedida nas seguintes proporções: 

I. 3% para as medidas descritas no inciso I; 

II. 3% para a medida descrita no inciso II; 

III. 4% para a medida descrita no inciso III; 

IV. 4% para a medida descrita no inciso IV; 

V. 5% para a medida descrita no inciso V; 

VI. 2% para a medida descrita no inciso VI; 

VII. 2% para a medida descrita no inciso VII em imóvel que contenha mais de 40% de área 

efetivamente permeável; 

VIII.  2% para a medida descrita no inciso VIII; 

IX. 2% para a medida descrita no inciso IX; 

X. 4% para a medida descrita no inciso X; 

XI. 5% para a medida descrita no inciso XI. 

Art. 6º Os interessados em obter o benefício tributário poderão protocolar o pedido e sua 

justificativa na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento de Canoinhas 

contendo a medida aplicada em sua edificação ou terreno, a qual será aferida pelo órgão 

municipal competente. 

Parágrafo único. O incentivo fiscal será aplicado ao imóvel a partir do exercício seguinte ao de 

sua solicitação e respectiva concessão. 
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Art. 7º Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá estar quite com suas obrigações 

tributárias ou estar adimplente com acordo de parcelamento efetuado perante a 

municipalidade. 

Art. 8º A concessão do benefício referido no artigo 5º desta Lei serão precedidos de 

procedimento administrativo, no qual deverá constar: 

I. requerimento formal por parte do contribuinte; 

II. documentação comprobatória da execução das ações referidas nos incisos do caput do 

art. 2º desta Lei Complementar; 

III. comprovação da adimplência referida no caput do art. 7º desta Lei Complementar; 

IV. parecer técnico do órgão municipal competente; e 

V. ato concessivo do órgão tributário competente. 

Parágrafo único. Para o fim do disposto no caput deste artigo, poderá ser exigida 

documentação complementar, a critério da autoridade tributária. 

CAPÍTULO III - DA EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO 

Art. 9º O benefício será extinto quando: 

I. o proprietário do imóvel inutilizar a medida que levou à concessão da redução; 

II. o beneficiário tornar-se inadimplente de qualquer tributo ou acordo de parcelamento, 

perante a municipalidade; 

III. o interessado não fornecer as informações solicitadas pela Administração no prazo 

solicitado; 

IV. não solicitar a renovação do benefício anualmente; 

V. comprovação de dolo, fraude ou simulação em relação às informações prestadas, ficando 

o contribuinte incentivado impedido de solicitar novo benefício nos cinco exercícios seguintes 

ao de sua exclusão. 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso V do caput deste artigo, a perda do benefício 

ocorrerá no exercício seguinte aquele em que ocorreu a hipótese de exclusão. 
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Art. 10 O beneficiado pelo incentivo deverá comunicar à Administração Tributária qualquer 

fato que implique desatendimento das condições para manutenção do incentivo. 

Art. 11 A obtenção do incentivo fiscal, ora instituído, não exime o beneficiário do 

cumprimento integrai da legislação ambiental, urbanística, edilícia e demais normas legais 

aplicáveis. 

Art. 12 O incentivo fiscal de que trata esta lei será administrado pela Secretaria Municipal de 

Administração, Finanças e Orçamento. 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13 As despesas decorrentes com a execução da presente Lei onerarão a verba 

orçamentária própria, suplementada se necessário. 

Art. 14 O poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente Lei. 

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16 Revogam-se todas as disposições em contrário. 
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PROJETO DE LEI QUE CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (FMU) 

Projeto de Lei que cria o Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - FMDU, e dá outras 
providências.  

 

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU. 

 Parágrafo único. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, ficará vinculado 

diretamente ao Executivo Municipal, por meio de sua Secretaria Municipal de Planejamento, 

e contará com Conselho Gestor. 

Art. 2º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano tem por finalidade aplicar os recursos 

provenientes dos instrumentos urbanísticos estabelecidos na Lei Municipal nº xxxxxxxxx que 

instituiu o Plano Diretor Municipal de Canoinhas em cumprimento aos objetivos definidos no 

Estatuto da Cidade. 

Art. 3º Constituirão recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano:  

I. As receitas provenientes dos instrumentos urbanísticos previstos na Lei que instituiu o 

Plano Diretor Municipal de Canoinhas;  

II. Juros, dividendos e quaisquer outras receitas decorrentes de aplicação de recursos do 

Fundo;  

III. Recursos provenientes do Estado, da União e outras receitas que lhe sejam destinadas.  

Art. 4º Os recursos provenientes do Fundo serão destinados às seguintes finalidades:  

I. Regularização fundiária;  

II. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;  

III. Constituição de reserva fundiária;  

IV. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;  

V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  

VI. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;  

VII. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 
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e  

VIII. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Art. 5º Compete ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano:  

I. Aprovar anualmente o plano de aplicação de recursos do Fundo com observância das 

diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano Diretor e no Estatuto da Cidade;  

II. Aprovar as contas anuais do Fundo;  

III. Estabelecer normas, procedimentos e condições operacionais do Fundo; 

IV. Aprovar seu regimento interno;  

V. Fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo.  

Art. 6º O Conselho Gestor do FMDU terá a seguinte composição:  

I. 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento;  

II. 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento;  

III. 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;  

IV. 1 (um) representante do Conselho Municipal do Plano Diretor;  

V. 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente; e 

VI. 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Habitação. 

§1º O Presidente do Conselho Gestor será eleito entre os Conselheiros, com mandato de 2 

(dois) anos, sendo vedada a reeleição direta após um mandato;  

§2º O quórum de instalação das reuniões será o da maioria absoluta dos membros do 

Conselho e as decisões se darão pela maioria relativa dos presentes.  

§3º O mandato dos membros do Conselho Gestor será de 2 (dois) anos, não sendo admitida 

uma recondução sucessiva.  

§4º Os membros serão indicados pelas respectivas entidades em resposta à solicitação a ser 

expedida pelo Secretário Municipal de Planejamento.  

§5º O Regimento Interno será elaborado e aprovado pelos Conselheiros.  

Art. 7º A Municipalidade editará normas complementares necessárias à execução do 
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disposto nesta Lei. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 9º  Revogam-se todas as disposições em contrário. 
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PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTA IPTU PROGRESSIVO VINCULADO AO PARCELAMENTO 

E EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

Regulamenta o IPTU Progressivo vinculado ao o 
Parcelamento e Edificação Compulsória 
estabelecidos na Lei Municipal nº xxx do Plano 
Diretor Municipal de Canoinhas. 

 

Art. 1º Fica estabelecido o Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo – IPTU 

Progressivo no Tempo, como instrumento indutor do cumprimento da função social da 

propriedade, da Lei nº xxxxxxxxxxxx – Plano Diretor do Município de Canoinhas.   

Art. 2º O imóvel caracterizado como solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

cujo proprietário tenha sido regularmente notificado para promover seu adequado 

aproveitamento e tenha descumprido as condições e os prazos estabelecidos para 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, será tributado pelo IPTU Progressivo no 

Tempo, mediante aplicação de alíquotas majoradas anualmente pelo prazo de 5 (cinco) anos 

consecutivos até atingir a alíquota máxima de 15% (quinze por cento).   

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU Progressivo no Tempo em 1º de janeiro do 

exercício subsequente ao da constatação do descumprimento, por parte do proprietário, das 

condições e dos prazos estabelecidos para parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, desde que o descumprimento perdure até essa data, e, em 1º de janeiro de 

cada exercício seguinte, até que se cumpra a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o 

imóvel ou que ocorra a sua desapropriação.  

§ 2º A alíquota a ser aplicada a cada ano no cálculo do IPTU Progressivo no Tempo será igual 

ao dobro do valor da alíquota do ano anterior, respeitado o limite estabelecido no “caput” 

deste artigo.   

§ 3º No primeiro ano de aplicação do IPTU Progressivo no Tempo, o valor da alíquota do ano 

anterior, mencionado no § 2º deste artigo, será aquele que foi ou teria sido aplicado para a 

apuração do IPTU no exercício anterior, desconsiderando qualquer isenção, acréscimo, 
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desconto ou limite de diferença nominal entre exercícios.   

§ 4º A majoração das alíquotas prosseguirá com a mesma base, mesmo que em exercícios 

posteriores ocorra alteração de dados cadastrais do imóvel que implique enquadramento 

diverso do adotado conforme disposto no § 3º deste artigo.   

§ 5º O lançamento do IPTU Progressivo no Tempo será efetuado na seguinte conformidade:  

I.  Lançamento regular do IPTU em conformidade com os dispositivos desta Lei, sem 

qualquer desconto na base de cálculo, isenção do tributo ou outros benefícios fiscais;  

II. Lançamento complementar do IPTU Progressivo no Tempo, que consiste no produto do 

valor venal do imóvel, sem qualquer desconto, pela alíquota apurada conforme os §§ 2º, 3º e 

4º deste artigo, subtraído do valor lançado conforme o inciso I deste parágrafo.  

§ 6º O lançamento complementar a que se refere o inciso II do § 5º deste artigo conterá aviso 

indicando tratar-se de tributação em razão do descumprimento da função social da 

propriedade.   

§ 7º Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, 

ocorrerá o lançamento do IPTU no exercício seguinte sem a aplicação das alíquotas previstas 

nesta Lei.  

§ 8º Enquanto o proprietário atender às condições e aos prazos estabelecidos para o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do imóvel, considera-se comprovado o 

cumprimento da respectiva obrigação, para fins do disposto nos §§ 1º e 7º deste artigo.  

§ 9º O IPTU Progressivo no Tempo aplica-se, inclusive, aos imóveis que possuem isenção.  

§ 10. É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou benefícios fiscais relativos ao 

IPTU Progressivo no Tempo.   

Art. 3º Caso o proprietário de imóvel isento do IPTU seja notificado para o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, a isenção do imposto deverá ser suspensa.   

§ 1º Suspensa a isenção, o IPTU será lançado a partir da data da ocorrência dos fatos geradores 

supervenientes, nos termos desta Lei.  

§ 2º Em caso de impugnação à notificação referida no “caput” deste artigo com decisão 
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favorável ao proprietário, proceder-se-á à análise do mérito quanto ao benefício da isenção 

para os fatos geradores ocorridos desde a sua suspensão.   

§ 3º É vedada a concessão de quaisquer isenções do IPTU incidente sobre imóvel objeto de 

notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, enquanto a exigência 

não tiver sido totalmente cumprida.  

§ 4º Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, 

proceder-se-á à análise do mérito quanto ao benefício da isenção para os fatos geradores 

posteriores.   

Art. 4º Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem 

que o proprietário do imóvel tenha cumprido a obrigação de parcela-lo, edificá-lo ou utilizá-

lo, conforme o caso, a Secretaria Municipal de Planejamento poderá acionar a Procuradoria 

do Município para proceder à desapropriação desse bem com pagamento em títulos da dívida 

pública.   

Parágrafo único. Será mantida a cobrança do IPTU Progressivo no Tempo, pela alíquota 

majorada, até que se cumpra a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel ou que 

ocorra a sua desapropriação.    

Art. 5º A Municipalidade editará normas complementares necessárias à execução do 

disposto nesta Lei. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

  



 

 

RELATÓRIO 7 

PROJETO DE LEI LICENCIAMENTO E 

IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES TRANSMISSORAS 

DE RADIOCOMUNICAÇÃO 

DECRETO REGULAMENTADOR 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CANOINHAS 

 

  

 

 

 

  



  

 

                                                                            

 

P á g i n a  | 513 

         

SUMÁRIO 

 

PROJETO DE LEI LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE 

RADIOCOMUNICAÇÃO. .................................................................................................. 513 

MINUTA DE DECRETO QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE 

RADIOCOMUNICAÇÃO – ETRS EM AREAS PARTICULARES ............................................... 519 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES .............................................................. 519 

CAPITULO II - DOS PARÂMETROS TÉCNICOS E URBANÍSTICOS ........................................ 520 

CAPÍTULO III – DO LICENCIAMENTO ............................................................................... 522 

Seção I - Regras gerais ............................................................................................................ 522 

Seção II – Alvará de Instalação ............................................................................................... 523 

Seção III – Alvará de Operação ............................................................................................... 523 

ANEXO I - PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL Nº <<<xxx>>> .......................... 526 

ANEXO II - PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL <<<xxx>>> ............................. 528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE 

RADIOCOMUNICAÇÃO. 



  

 

                                                                            

 

P á g i n a  | 514 

         

 

Dispõe sobre o Licenciamento e a Implantação de 
Estações Transmissoras de Radiocomunicação 

 

Art. 1º Esta lei estabelece as normas gerais de política urbana relativas ao uso e ocupação 

do solo, zoneamento, sistema viário, meio ambiente, bem como os procedimentos de 

licenciamento e implantação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação no Município 

de Canoinhas. 

Art. 2º Aplicam-se para esta lei as seguintes definições: 

I - Estação Transmissora de Radiocomunicação: conjunto de equipamentos ou aparelhos, 

dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, seus acessórios e 

periféricos que emitem radiofrequências e, quando for o caso, as instalações de infraestrutura 

que os abrigam e complementam; 

II - Radiocomunicação: telecomunicação que utiliza frequências radioelétricas não confinadas 

a fios, cabos ou outros meios físicos; 

III - Infraestrutura de suporte: meios físicos fixos construídos para dar suporte e/ou 

sustentação às Estações Transmissoras de Radiocomunicação, entre os quais postes, torres, 

mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas; 

IV - Torre: modalidade de infraestrutura de suporte vertical metálica para sustentação de 

equipamentos necessários ao funcionamento das Estações Transmissoras de 

Radiocomunicação, incluindo fundações, instaladas em lotes vagos ou edificados; 

V - Compartilhamento de infraestrutura: cessão, a título oneroso ou não, da capacidade ociosa 

de postes, torres, mastros, armários, dutos, condutos e demais meios usados para passagem 

ou acomodação de elementos de rede que suporte serviços de telecomunicações de interesse 

coletivo; 

VI - Operadora de telefonia celular: pessoa jurídica que detém a licença para funcionamento 

da Estação Transmissora de Radiocomunicação de telefonia móvel emitida pela Agência 

Nacional de Telecomunicações - ANATEL; 
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VII - Empresa de infraestrutura: pessoa jurídica, terceirizada ou não da operadora de telefonia 

celular, capaz de executar obras e serviços de infraestrutura de suporte da Estação 

Transmissora de Radiocomunicação. 

Art. 3º Para instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação no Município de 

Canoinhas, é necessário obter previamente alvará de instalação, a ser expedido pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 13.116, de 

20 de abril de 2015 e regulamentação própria. 

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente será ouvida nos casos 

especificados nesta lei. 

Art. 4º O licenciamento da Estação Transmissora de Radiocomunicação ocorrerá em 2 

etapas, sendo primeiramente aprovado o projeto de instalação e, posteriormente à execução 

da obra, será expedida o alvará de operação da estação. 

§ 1º A solicitação do alvará de instalação deverá ser efetuada através de protocolo dirigido a 

Secretaria Municipal de Planejamento pela operadora ou empresa de infraestrutura, a qual 

deverá obedecer ao contido no regulamento próprio. 

§ 2º A solicitação para alvará de operação da Estação Transmissora de Radiocomunicação 

deverá ser dirigida a Secretaria Municipal de Planejamento pela operadora, a qual deverá 

obedecer ao contido em regulamento próprio. 

Art. 5º É admitida a instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação, na 

modalidade de Torre. 

Art. 6º É admitida a instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação, em qualquer 

parte do território do Município,  desde que instaladas em topos de edificações, caixa d`água, 

torres de iluminação, fachadas e empenas, respeitada a distância mínima do solo de 10m (dez 

metros), além do constante em regulamento próprio. 

Art. 7º A instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação em áreas de preservação 

ambiental, parques, bosques, praças, largos, jardinetes, áreas de lazer e demais locais 

públicos, será disciplinada por regulamento próprio e deverá ser ouvida a Secretaria Municipal 
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de Meio Ambiente. 

Art. 8º Ficam dispensadas do atendimento do disposto na presente lei, as estações 

localizadas no interior de edifícios ("indoor"). 

Art. 9º A execução das obras relativas à instalação de Estação Transmissora de 

Radiocomunicação somente poderá ser iniciada após a aprovação do projeto de instalação. 

Parágrafo Único - A conclusão das obras mencionadas no caput deste artigo deverá ocorrer 

dentro do prazo de 180 dias, contado a partir da data da aprovação do projeto de instalação, 

podendo este prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria Municipal de 

Planejamento, desde que solicitado pela empresa responsável pela instalação da estação, 

através de requerimento próprio, contendo as devidas justificativas. 

Art. 10 O alvará de operação da Estação Transmissora de Radiocomunicação será expedido 

após a conclusão das obras de implantação e desde que ocorra a constatação no local, que a 

mesma foi executada em conformidade com o projeto de instalação aprovado. 

Art. 11 Os alvarás de instalação e operação das Estações Transmissoras de 

Radiocomunicação, concedidos pela Secretaria Municipal de Planejamento, referem-se 

somente aos aspectos urbanísticos e ambientais, ficando a empresa solicitante responsável 

pelo atendimento de todas as demais exigências da Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL e legislação municipal, estadual e/ou Federal. 

Art. 12 Além dos casos previstos no art. 7º desta lei, a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente também será ouvida no processo de licenciamento, desde que ocorra pelo menos 

uma das seguintes condições: 

I - presença de recursos hídricos e/ou atingidos por área de preservação permanente, 

conforme definição da legislação ambiental federal; 

II - a serem implantados em áreas de parques e bosques, unidades de conservação e Áreas de 

Proteção Ambiental - APA. 

§ 1º Nestes casos será expedida a Autorização para a Execução da Obra quando da aprovação 

do projeto de instalação e a Autorização para Operação, quando da conclusão das obras, pelas 
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Secretarias Municipais de Planejamento e Meio Ambiente. 

§ 2º O prazo de validade da Autorização será de 10 anos. 

Art. 13 Os licenciamentos de que tratam esta Lei poderão ser cancelados a qualquer tempo, 

se comprovado prejuízo urbanístico, ambiental ou sanitário, que esteja diretamente 

relacionado com a localização e/ou condições de instalação do equipamento. 

Parágrafo Único - No caso do cancelamento de que trata o caput desse artigo, após processo 

administrativo com garantia de ampla defesa e contraditório, a empresa responsável pela 

operação da estação deverá suspender o funcionamento da mesma no prazo de 10 dias, 

contados da intimação da decisão. 

Art. 14 O descumprimento às disposições da presente lei implicará na instauração de 

procedimento fiscalizatório específico, com aplicação das penalidades previstas na legislação 

em vigor, para o caso de execução de obras sem prévio licenciamento. 

Art. 15 Aos processos de licenciamento em andamento, bem como às Estações 

Transmissoras de Radiocomunicação, ainda não licenciadas, será concedido prazo de 180 dias 

para adequação aos termos da presente lei, contado a partir de sua publicação. 

Parágrafo Único - O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual 

período, uma única vez, desde que devidamente justificada a impossibilidade de 

regularização. 

Art. 16 Decorrido o prazo previsto no artigo anterior, a empresa será notificada para 

apresentar prova da regularização no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de 5.000 

UFM. 

Parágrafo Único - Após 30 dias, a contar do último dia do prazo estipulado pelo caput deste 

artigo, fica o Município autorizado a cassar o alvará de instalação, com consequente 

desligamento imediato dos equipamentos, sob pena de multa diária de 10.000 UFM. 

Art. 17 As empresas deverão, sempre que possível, optar pelo compartilhamento de 

infraestrutura. 

Art. 18 Além do contido nesta lei, é obrigatório o cumprimento das diretrizes emanadas pela 
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Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, bem como nas demais leis municipais, 

estaduais e federais. 

Art. 19 Poderá ser autorizada a instalação e permanência de Estação Transmissora de 

Radiocomunicação (ETR) e sua infraestrutura de suporte em condições diversas das previstas 

nesta lei nos casos de impossibilidade técnica para prestação dos serviços, compatíveis com a 

qualidade exigida, mediante laudo técnico assinado por profissional devidamente habilitado 

e de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART que justifique detalhadamente a 

necessidade de instalação para garantir a efetiva continuidade da prestação de serviços de 

telecomunicações. 

Parágrafo Único. Os casos omissos, bem como os recursos, serão analisados pela Comissão 

Municipal de Urbanismo - CMU.  

Art. 20  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se todas as disposições 

em contrário.
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MINUTA DE DECRETO QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE 

RADIOCOMUNICAÇÃO – ETRS EM AREAS PARTICULARES 

 

Regulamenta os parâmetros urbanísticos e os 
procedimentos administrativos para licenciamento 
de Estações de Transmissão de Radiocomunicação - 
ETRs em áreas particulares no Município de 
Canoinhas, relativos à Lei Municipal nºxxxxx 

 
 

 O Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais em conformidade com o inciso VI do artigo 66 da Lei Orgânica do Município de 

Canoinhas, considerando o disposto no parágrafo único, do Art. 123, da Lei nº <<<<<número 

da nova Lei que dispõe sobre o Licenciamento e a Implantação de Estações Transmissoras de 

Radiocomunicação>>>>>>> decreta: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Este decreto regulamenta os parâmetros urbanísticos e os procedimentos para o 

licenciamento de Estações de Transmissão de Radiocomunicação - ETRs no município de 

Canoinhas em áreas particulares, desde que homologadas e autorizadas pela Agência Nacional 

de Telecomunicações - Anatel. 

Art. 2º Para fins da aplicação deste decreto e em conformidade com a legislação e 

regulamentação federal e municipal, considera-se: 

I - ETR - Estação de Transmissão de Radiocomunicação: conjunto de equipamentos ou 

aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, incluindo 

seus acessórios e periféricos, que emitem radiofrequências, possibilitando a prestação dos 

serviços de telecomunicação; 

II - infraestrutura de suporte: meios físicos utilizados para dar suporte a redes de 

telecomunicações, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e 

estruturas suspensas; 
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III - ETRPP - Estação de Transmissão de Radiocomunicação de Pequeno Porte: A ETR que possui 

dimensões físicas reduzidas, que não necessita de infraestrutura de suporte ou realização de 

obra de construção civil, instalada em topo de edificação, caixa d'água, torre de iluminação, 

fachada, empena, entre outros. 

Parágrafo único. Será classificada como ETRPP a ETR que necessite de único suporte tipo poste 

multifuncional fixado no solo (que suporta em seu interior todos os equipamentos relativos 

ao funcionamento da estação, com exceção da antena) com altura de até 20,00m. 

Art. 3º Fica permitida a instalação de infraestrutura de suporte e a operação de ETRs em 

áreas particulares.  

Parágrafo único. A infraestrutura de suporte a que se refere o caput deste artigo deverá ser 

na modalidade torre, ou seja, estrutura de sustentação do tipo tubular ou outro tipo de 

concepção que minimize os efeitos do impacto visual, acompanhada ou não de gabinetes e 

demais equipamentos auxiliares. 

Art. 4º A instalação e operação de ETRPPs conforme disposto no artigo 2º deste decreto, em 

áreas particulares, fica permitida em todo o município de Canoinhas. 

Art. 5º Ficam dispensados dos licenciamentos previstos neste decreto: 

I - ETRPP, conforme o artigo 10 da Lei Federal nº 13.116, de 20 de abri de 2015; 

II - ETR já licenciada que passa a ser qualificada como ETRPP. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo às ETRPPs instaladas em 

imóveis que contenham Unidades de Interesse de Preservação. 

CAPITULO II - DOS PARÂMETROS TÉCNICOS E URBANÍSTICOS 

Art. 6º A infraestrutura de suporte para ETRs deverá obedecer aos seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

I - altura máxima conforme planos de zona de proteção de aeródromos, estabelecido pelo 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA; 

II - recuo frontal mínimo conforme previsto na lei de zoneamento, sendo que estruturas com 
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mais de 20,00m de altura deverão atender o mínimo de 10,00m em relação ao eixo da 

estrutura; 

III - recuo frontal mínimo dos gabinetes e demais equipamentos de 5,0m; 

IV - afastamento mínimo das divisas do lote em relação ao eixo da estrutura de H/8, atendido 

o mínimo de 2,50m, sendo H a altura total da estrutura em metros; 

V - afastamento mínimo do eixo da estrutura em relação às demais edificações existentes no 

lote de 3,00m; 

VI - afastamento mínimo dos gabinetes e demais equipamentos em relação às divisas do lote 

e em relação às demais edificações existentes no lote de 1,50m; 

VII - permeabilidade mínima do lote ou sublote de 25%. 

Parágrafo único. A instalação da infraestrutura de suporte não poderá comprometer 

parâmetros urbanísticos relevantes das edificações existentes no lote, como áreas de 

estacionamento e recreação, entre outros. 

Art. 7º As ETRPPs deverão obedecer aos seguintes parâmetros urbanísticos: 

I - altura máxima conforme planos de zona de proteção de aeródromos, estabelecido pelo 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA; 

II - afastamento mínimo das divisas do lote de 1,50m. 

Parágrafo único. As ETRPPs instaladas e operando na faixa de recuo frontal dos imóveis 

particulares serão toleradas em caráter precário e deverão ser removidas ou relocadas a 

qualquer tempo, sem ônus ao Município de Canoinhas, em caso de interesse público. 

Art. 8º Todos os equipamentos deverão receber o devido tratamento acústico para que o 

ruído não ultrapasse os limites máximos estabelecidos em legislação pertinente. 

Art. 9º Para a instalação da infraestrutura de suporte deverão ser observadas as restrições 

construtivas do lote, restrições ambientais, tais como: presença de árvores isoladas, bosques, 

faixas não edificáveis de drenagem, faixas de preservação permanente, pontos panorâmicos, 

entorno de unidade de conservação, entre outros. 
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Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, os projetos serão submetidos à 

análise e avaliação dos órgãos competentes, mediante encaminhamento da Secretaria 

Municipal de Planejamento. 

Art. 10 Todas as ETRs licenciadas deverão apresentar placa indicativa, em local de fácil 

acesso à fiscalização, contendo as seguintes informações: 

I - nome da operadora, telefone e endereço para contato; 

II - denominação do site; 

III - números e datas de validade dos alvarás emitidas pela Secretaria Municipal de 

Planejamento. 

§ 1º As dimensões das placas não poderão comprometer a legibilidade das informações nela 

contidas. 

§ 2º As placas deverão ser constituídas de material resistente às intempéries. 

CAPÍTULO III – DO LICENCIAMENTO 

Seção I - Regras gerais 

Art. 11 O licenciamento de ETRs ocorrerá em duas etapas, conforme o artigo 4º da Lei 

Municipal nº <<<xxx>>>, e será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento: 

§ 1º O Alvará de Instalação será concedido apenas às infraestruturas de suporte. 

§ 2º O Alvará de Operação será concedido às ETRs que operam sobre infraestruturas de 

suporte licenciadas. 

Art. 12 O processo de licenciamento será simplificado, concedido em até 60 dias após a 

apresentação de todos os documentos pertinentes, considerando-se o tipo de alvará 

solicitado. 

Parágrafo único. O interessado deverá apresentar a documentação completa e, caso haja 

necessidade de complementação após análise da Secretaria Municipal de Planejamento, 

deverá fazê-lo em até 30 dias corridos da solicitação. Findo este prazo, o protocolo será 
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encerrado, sendo necessária nova apresentação de documentos, bem como o pagamento de 

nova taxa de licenciamento. 

Seção II – Alvará de Instalação 

Art. 13 A solicitação de Alvará de Instalação deverá ser requerida juntamente com os 

documentos: 

I - requerimento devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa de 

infraestrutura; 

II - termo de responsabilidade para instalação de ETR conforme Anexo I deste decreto; 

III - ficha de implantação com as informações obrigatórias; 

IV - taxa de licenciamento de instalação de ETR quitada; 

V - prova de representatividade com validade vigente; 

VI - matrícula do registro de imóveis atualizadado lote (90 dias); 

VII - cópia do contrato de locação do imóvel com validade vigente, ou autorização do 

proprietário, ou, para condomínios, cópia da convenção e atas de assembleia que elegeu seus 

representantes legais e que autorizou a implantação da ETR; 

VIII - ART/RRT referente à obra civil da infraestrutura de suporte (projeto e execução); 

IX - regularidade do ISS do profissional ou empresa contratada conforme ART/RRT; 

X - taxa de licenciamento ambiental quitada, se for o caso. 

Parágrafo único. O prazo de validade do alvará de instalação será de 180 dias, podendo ser 

prorrogado por iguais períodos. 

Seção III – Alvará de Operação 

Art. 14 A solicitação de Alvará de Operação deverá ser requerida juntamente com os 

documentos: 

I - requerimento devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da operadora 

de telefonia celular; 

II - memorial fotográfico demonstrativo da infraestrutura de suporte instalada; 
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III - taxa de licenciamento de operação de ETR quitada; 

IV - prova de representação legal com validade vigente; 

V - licença para funcionamento de estação expedido pela Anatel com validade vigente; 

VI - autorização do proprietário do imóvel ou da empresa de infraestrutura; 

§ 1º Os Alvarás de Operação serão emitidas individualmente para cada operadora. 

§ 2º As fotos constantes no memorial fotográfico deverão ser conclusivas para a confirmação 

do atendimento dos parâmetros urbanísticos. A Secretaria Municipal de Planejamento poderá 

solicitar complementação das informações ou efetuar vistoria em caso de dúvidas quanto à 

locação do equipamento. 

§ 3º Dispensada a apresentação do memorial fotográfico para os casos em que já houve a 

emissão de Alvará de Operação para outra operadora na mesma infraestrutura de suporte; 

§ 4º O prazo de validade do Alvará de Operação será de 10 anos conforme § 7º do artigo 7º 

da Lei Federal nº 13.116, de 20 de abril de 2015. 

Seção IV - Prova de Representação Legal 

 

Art. 15 Os licenciamentos serão precedidos de solicitação de Prova de Representação Legal 

emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, ouvida a Procuradoria Geral do Município 

- PGM, em processo próprio, instruído com os seguintes documentos: 

I - requerimento devidamente preenchido e assinado pelo representante legal; 

II - certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial competente referente ao Contrato ou 

Estatuto Social. 

III - procuração original ou cópia autenticada nos termos da lei, com validade de no mínimo 

seis meses, a contar da data de protocolo; 

IV - cópia simples do RG e CPF do representante legal; 

V - cópia simples do CNPJ da empresa. 

VI - declaração de Representação Legal de Pessoa Jurídica, devidamente preenchida e 

assinada, nos termos da lei, conforme Anexo II deste decreto. 
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Parágrafo único. Em complementação ao inciso II deste artigo, a Secretaria Municipal de 

Planejamento poderá solicitar documentação institucional e de representação legal integral e 

atualizada, devidamente registrada, caso julgue necessário para a conclusão da análise. 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16 A titularidade dos alvarás poderá ser transferida, mediante solicitação justificada e 

prévia análise técnica em processo específico e emissão de 2ª via do documento. 

Art. 17 Compete a Comissão Municipal do Urbanismo - CMU analisar os pedidos de 

regularização de infraestruturas de suporte existentes em condições excepcionais, decidindo 

motivadamente, nos termos do artigo 19 da Lei Municipal nº <<<xxx>>>. 

§ 1º Para a aplicação deste artigo deverá ser comprovada a instalação da infraestrutura de 

suporte anterior à data de publicação da Lei Municipal nº <<<xxx>>>. 

§ 2º Na hipótese prevista no caput deste artigo os pedidos serão avaliados quanto ao prazo 

do alvará concedido, quanto à aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor e 

sob a condição de remoção a qualquer tempo, em face do interesse público. 

Art. 18 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I - PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL Nº <<<XXX>>> 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE 

TRANSMISSÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO 

 

Na condição de REPRESENTANTE LEGAL da empresa instaladora de infraestrutura e 

RESPONSÁVEL TÉCNICO pela infraestrutura de suporte DECLARAMOS, para todos os fins, que 

temos pleno conhecimento de que as licenças de instalação e operação das Estações 

Transmissoras de Radiocomunicação – ETRs, concedidas pela Secretaria Municipal de 

Planejamento referem-se somente aos aspectos urbanísticos e ambientais.  

DECLARAMOS que a instalação da infraestrutura não compromete parâmetros urbanísticos 

relevantes das edificações existentes no lote, como áreas de estacionamento e recreação, 

entre outros, e nos RESPONSABILIZAMOS quanto à sua influência em relação ao sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas dos imóveis do entorno, conforme previsto no Código 

de Obras e Edificações do Município de Canoinhas.  

DECLARAMOS também que esta Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR atende 

todas as exigências das legislações municipais, estaduais e federais, bem como normas 

técnicas brasileiras e ASSUMIMOS toda a responsabilidade pelas informações aqui prestadas, 

referentes à locação da estrutura, segurança, normas relativas ao direito de vizinhança, o que 

inclui os afastamentos das divisas, assim como as demais responsabilidades decorrentes do 

não cumprimento das legislações vigentes.  

DECLARAMOS ainda estar cientes de que as responsabilidades poderão ser cumuladas nas 

esferas civil, penal e administrativa, decorrentes de eventuais prejuízos a terceiros, e ainda 

estar cientes de todas as sanções previstas na legislação federal, estadual e municipal, entre 

outras as constantes nos seguintes artigos:  

 Código Penal: Artigos 250, 256, 266, 299, 317 e 333; 

 Código Civil: Artigos 186, 187, 618 e 927;  

 Lei Federal nº 13.116/2015  

 Leis Federais n°5.194/1966 e n°12.378/2010;  
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 Lei Municipal n°<<<xxx>>>>> (Código de Obras e Edificações Municipal);  

 Código de Defesa do Consumidor.  

 

Por ser verdade, firmamos o presente termo. 

 

 LOCAL, data. ____________________________________________  

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DE INFRAESTRUTURA 

(com firma reconhecida) 
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ANEXO II - PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL <<<XXX>>> 

DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DE PESSOA JURÍDICA 

ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO 

 

A empresa interessada no Licenciamento de Estação de Transmissão de Radiocomunicação – 

ETR a seguir denominada __________________________________________________, 

CNPJ/MF Nº_____________________________, é representada por seus dirigentes a seguir 

nominados e abaixo assinados: 

- ________________________________, CPF/MF nº ___________________; 

 

- ________________________________, CPF/MF nº ___________________; 

 

Conforme Cláusula/Artigo _______________ do Contrato Social/ Estatuto Social, 

devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do __________________, sob nº 

________________, na data de ___/ ___/ ____. 

 

(Caso apresente procuração deverá preencher conforme abaixo) 

 

Mediante PROCURAÇÃO por instrumento _______________ (público/particular), em anexo, 

outorgada em ___/ ___/____, com validade até ___/ ___/ ____, em favor da empresa 

_____________________________, CNPJ/MF nº_____________________________, 

administrada por ________________________________, CPF/MF nº___________________ 

e por ____________________________________________, CPF/MF 

nº___________________; neste ato representada _______________ 

(individualmente/conjuntamente), pelo(a)procurador(a) Sr.(Srª.) 

______________________________________, CPF/MF nº ___________________. 

 

DECLARAM sob as penas da lei que detém poderes para o ato pretendido, nos termos da 

legislação. 
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DECLARAM, ainda, que a presente declaração é verdadeira, sob pena de responsabilização 

administrativa, civil e criminal. 

 

Por ser verdade, firmo(amos) a presente declaração. 

LOCAL, data. 

 

____________________________________________ 

NOME COMPLETO – FUNÇÃO – ASSINATURA 

(com firma reconhecida) 

____________________________________________ 

NOME COMPLETO – FUNÇÃO – ASSINATURA 

(com firma reconhecida) 

 



 

                                                                         

RELATÓRIO 7 

PROJETO DE LEI REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

MUNICIPAL 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CANOINHAS 

 

  

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 531 

  

SUMÁRIO 

 

 

PROJETO DE LEI REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL ............................................. 532 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS ......................................................................................... 532 

Seção I - Da Regularização Fundiária Urbana ......................................................................... 532 

Seção II - Dos Legitimados para requerer a Reurb ................................................................. 537 

Capítulo II - DOS INSTRUMENTOS DA REURB ......................................................................... 538 

Seção I - Das Disposições Gerais ............................................................................................. 538 

Seção II - Da Demarcação Urbanística .................................................................................... 540 

Seção III - Da Legitimação Fundiária ....................................................................................... 543 

Seção Iv - Da Legitimação de Posse ........................................................................................ 544 

CAPÍTULO III - DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO .......................................................... 545 

Seção I - Das Disposições Gerais ............................................................................................. 545 

Seção II - Do Projeto de Regularização Fundiária ................................................................... 549 

Seção III - Da Conclusão da Regularização Fundiária Urbana ................................................ 552 

CAPÍTULO IV - DO REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ............................................. 553 

CAPÍTULO V - DO FUNDO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA .... 558 

CAPÍTULO VI - DA TRANSPARÊNCIA DAS ÁREAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ............... 560 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ............................................................................... 560 

  



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 532 

  

PROJETO DE LEI REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL 

Institui o Programa de Regularização Fundiária do 
município de Canoinhas, e dá outras providências:  

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I - Da Regularização Fundiária Urbana 

Art. 1º Ficam instituídas no âmbito do Município de Canoinhas o Programa de Regularização 

Fundiária Urbana (REURB), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais e irregulares, abrangendo áreas 

públicas e privadas. 

§ 1º O Município deverá formular e desenvolver em seu espaço urbano as políticas  de acordo 

com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, 

buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional.  

§ 2º A REURB promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os 

núcleos urbanos comprovadamente existentes, na forma desta Lei e da Lei Federal Nº 

13.465/2017.  

Art. 2º Constituem objetivos da REURB, a serem observados pelo Município: 

I. Identificar os núcleos urbanos e informais que devam ser regularizados, organizá-los e 

assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as 

condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior;  

II. Criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir 

sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes;  

III. Ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a 

permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados;  

IV. Promover a integração social e a geração de emprego e renda;  

V. Estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à cooperação entre Estado e 
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sociedade;  

VI. Garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas;  

VII. Garantir a efetivação da função social da propriedade;  

VIII. Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes;  

IX. Concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo;  

X. Prevenir, desestimular e coibir a formação de novos núcleos urbanos informais; 

XI. Conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher, conforme estabelecido 

no inc. XI do art. 9 da Lei Federal Nº 13.465 de 11 de julho de 2017;  

XII. Franquear participação dos interessados nas etapas do processo de regularização 

fundiária.  

Art. 3º Para fins desta Lei, consideram-se: 

I. núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por 

unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei Nº 

5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que 

situado em área qualificada ou inscrita como rural;  

II. núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, 

por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à 

época de sua implantação ou regularização;  

III. núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da 

ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de 

equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município;  

IV. demarcação urbanística: procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e 

privados abrangidos pelo núcleo urbano informal, e a obter a anuência dos respectivos 

titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com averbação 

na matrícula destes imóveis da viabilidade da regularização fundiária; 
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V. Certidão de Regularização Fundiária (CRF): documento expedido pelo Município ao final 

do procedimento da Reurb, constituído do projeto de regularização fundiária aprovado, do 

termo de compromisso relativo a sua execução e, no caso da legitimação fundiária e da 

legitimação de posse, da listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, da 

devida qualificação destes e dos direitos reais que lhes foram conferidos;  

VI. legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual 

fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em aquisição de direito real 

de propriedade na forma desta Lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da 

ocupação e da natureza da posse;  

VII. legitimação fundiária: mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito 

real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb;  

VIII. ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras públicas 

ou privadas em núcleos urbanos informais.  

§ 1º Para fins da Reurb, o Município poderá dispensar as exigências relativas ao percentual e 

às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, 

assim como a outros parâmetros urbanísticos e edilícios.  

§ 2º Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em 

área de preservação permanente, área de unidade de conservação de uso sustentável, ou área 

de fragilidade ou risco ambiental, assim definidas pelo Município, a Reurb observará, também, 

o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei Federal Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, hipótese na qual 

se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem 

as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por 

meio de compensações ambientais, quando for o caso.  

§ 3º No caso de a Reurb abranger área de unidade de conservação de uso sustentável que, 

nos termos da Lei Federal Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, admita regularização, será exigida 

também a anuência do órgão gestor da unidade, desde que estudo técnico comprove que 

essas intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das condições ambientais 

em relação à situação de ocupação informal anterior. 
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§ 4º Na Reurb cuja ocupação tenha ocorrido às margens de reservatórios artificiais de água 

destinados à geração de energia ou ao abastecimento público, a faixa da área de preservação 

permanente consistirá na distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 

maximorum. 

§ 5º Esta Lei não se aplicará aos núcleos urbanos informais situados em áreas indispensáveis 

à segurança nacional ou de interesse da defesa, assim reconhecidas em decreto do Poder 

Executivo federal. 

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei aos imóveis localizados em área rural, desde que a 

unidade imobiliária tenha área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei Nº 

5.868, de 12 de dezembro de 1972. 

Art. 4º A aprovação do Município da Reurb de que trata o art. 10 corresponde à aprovação 

urbanística do projeto de regularização fundiária, bem como à aprovação ambiental, se o 

Município tiver órgão ambiental capacitado. 

§ 1º Considera-se órgão ambiental capacitado o órgão municipal que possua em seus quadros 

ou à sua disposição profissionais com atribuição técnica para a análise e a aprovação dos 

estudos referidos no art. 11, independentemente da existência de convênio com os Estados 

ou a União. 

§ 2º Os estudos referidos no art. 11 deverão ser elaborados por profissional legalmente 

habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização fundiária e conter, conforme o 

caso, os elementos constantes dos arts. 64 ou 65 da Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e 

da Lei Federal Nº 13.465/2017. 

§ 3º Os estudos técnicos referidos no art. 11 aplicam-se somente às parcelas dos núcleos 

urbanos informais situados nas áreas de preservação permanente e nas unidades de 

conservação de uso sustentável e poderão ser feitos em fases ou etapas, sendo que a parte 

do núcleo urbano informal não afetada por esses estudos poderá ter seu projeto aprovado e 

levado a registro separadamente.  

Art. 5º A Reurb compreende duas modalidades:  
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I. Reurb de Interesse Social (Reurb-S): regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos 

informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em 

ato do Poder Executivo municipal; 

a) Fica estabelecido que a classificação e a instauração na modalidade Reurb de Interesse 

Social, (Reurb-S) será aplicada no Núcleo Urbano Informal em que predominar  população de 

baixa renda, com renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos vigentes no país; 

II. Reurb de Interesse Específico (Reurb-E): regularização fundiária aplicável aos núcleos 

urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata os incisos 

I deste artigo.  

§ 1º Serão isentos de custas e emolumentos, entre outros, os seguintes atos registrais 

relacionados à Reurb-S: 

I. o primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos reais aos seus beneficiários;  

II. o registro da legitimação fundiária;  

III. o registro do título de legitimação de posse e a sua conversão em título de propriedade;  

IV. o registro da CRF e do projeto de regularização fundiária, com abertura de matrícula para 

cada unidade imobiliária urbana regularizada;  

V. a primeira averbação de construção residencial, desde que respeitado o limite de até 

setenta metros quadrados por unidade imobiliária;  

VI. a aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da Reurb-S;  

VII. o primeiro registro do direito real de laje no âmbito da Reurb-S; 

VIII. o fornecimento de certidões de registro para os atos previstos neste artigo.  

§ 2º Os atos de que trata este artigo independem da comprovação do pagamento de tributos 

ou penalidades tributárias, sendo vedado ao oficial de registro de imóveis exigir sua 

comprovação.  

§ 3º O disposto nos § 1º e 2º deste artigo aplica-se também à Reurb-S que tenha por objeto 

conjuntos habitacionais ou condomínios de interesse social construídos pelo poder público, 

diretamente ou por meio da administração pública indireta, que já se encontrem implantados 
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em 22 de dezembro de 2016.  

§ 4º Na Reurb, o Município de Canoinhas poderá admitir o uso misto de atividades, conforme 

Lei Específica, como forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda 

no núcleo urbano informal regularizado.  

§ 5º A classificação da modalidade visa exclusivamente à identificação dos responsáveis pela 

implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do 

direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a quem 

for atribuído o domínio das unidades imobiliárias regularizadas. 

§ 6º Os cartórios que não cumprirem o disposto neste artigo, que retardarem ou não 

efetuarem o registro de acordo com as normas previstas nesta Lei, por ato não justificado, 

ficarão sujeitos às sanções previstas no art. 44 da Lei Nº 11.977, de 7 de julho de 2009, 

observado o disposto nos §§ 3º A e 3º B do art. 30 da Lei Nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, nos termos da Lei Federal Nº 13.465/2017.  

§ 7º A partir da disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para prestação de serviço 

público de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica, ou 

outros serviços públicos, é obrigatório aos beneficiários da Reurb realizar a conexão da 

edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou de distribuição de energia elétrica e adotar 

as demais providências necessárias à utilização do serviço, exceto se houver disposição em 

contrário a legislação municipal. 

Seção II - Dos Legitimados para requerer a Reurb 

Art. 6º Poderão requerer a Reurb: 

I. o Município, por meio da Secretaria Municipal de Habitação; 

II. os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de 

cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, 

organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham 

por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária 

urbana;  
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III. os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores;  

IV. a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; 

V. o Ministério Público.  

§ 1º Os legitimados poderão promover todos os atos necessários à regularização fundiária, 

inclusive requerer os atos de registro.  

§ 2º Nas hipoteses de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou de condomínio 

informal, empreendidos por particular, a conclusão da Reurb confere direito de regresso 

àqueles que suportarem os seus custos e obrigações contra os responsáveis pela implantação 

dos núcleos urbanos informais.  

§ 3º O requerimento de instauração da Reurb por proprietários de terreno, loteadores e 

incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou os seus 

sucessores, não os eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal. 

CAPÍTULO II - DOS INSTRUMENTOS DA REURB 

Seção I - Das Disposições Gerais 

Art. 7º  Os instrumentos a serem empregados, no âmbito da Reurb do Município de 

Canoinhas, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, são os seguintes institutos 

jurídicos: 

I. a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos da Lei nº 13.465 de 2017. 

II. a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos § 4º e 5º do art. 1.228 da Lei 

Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);  

III. a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 (Código Civil);  

IV. o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001;  

V. a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos 

termos da alínea f do inciso I do art. 17 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

VI. a concessão de direito real de uso;  
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VII. a compra e venda; 

VIII. a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Nº 4.132, 

de 10 de setembro de 1962;  

IX. a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, nos termos do 

art. 40 da Lei Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 

X. a concessão de uso especial para fins de moradia; 

XI. a doação; 

XII. o direito de preempção, nos termos do inciso i do caput do art.26 da lei nº 10.257, de 

2001. 

Parágrafo único: Na Reurb, poderão ser utilizados mais de um dos instrumentos previstos 

neste artigo. 

Art. 8º Na Reurb-E, promovida sobre bem público, a aquisição de direitos reais pelo particular 

ficará condicionada ao pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada, a ser 

apurado na forma estabelecida em ato do Poder Executivo titular do domínio, sem considerar 

o valor das acessões e benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da implantação 

dessas acessões e benfeitorias. 

Parágrafo único. As áreas de propriedade do poder público registradas no cartório de registro 

de Imóveis, que sejam objeto de ação judicial que verse sobre a sua titularidade, poderão ser 

objeto da Reurb E, desde que celebrado acordo judicial ou extrajudicial, na forma desta Lei, 

homologado pelo juiz.  

Art. 9º  Na Reurb-S promovida sobre bem público, o registro do projeto de regularização 

fundiária e a constituição de direito real em nome dos beneficiários poderão ser feitas em ato 

único a critério do Poder Público promovente. 

Parágrafo primeiro: Nos casos previstos no caput deste artigo, serão encaminhados ao 

cartório de registro de imóveis o instrumento indicativo do direito real constituído, a listagem 

dos ocupantes que serão beneficiados pela Reurb e respectivas qualificações, com indicação 

das respectivas unidades, dispensadas a apresentação de título cartorial individualizado e as 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 540 

  

cópias da documentação referente à qualificação de cada beneficiário.  

Parágrafo segundo A qualificação dos beneficiários a que se refere o § 1º será constituída de: 

I. Nome completo; 

II. Estado Civil; e 

III. Número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 

Art. 10 O Município poderá instituir como instrumento de planejamento urbano, Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) e/ou Áreas de Interesse Social (AIS), no âmbito da política 

municipal de ordenamento de seu território.  

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se ZEIS a parcela de área urbana instituída pelo plano 

diretor ou definida por outra lei municipal, destinada exclusivamente à população de baixa 

renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo.  

§ 2º A Reurb não está condicionada à existência de ZEIS ou AIS. 

Seção II - Da Demarcação Urbanística 

Art. 11 O Poder Público poderá utilizar o procedimento de demarcação urbanística, com base 

no levantamento da situação da área a ser regularizada e na caracterização do núcleo urbano 

informal a ser regularizado. 

§ 1º O auto de demarcação urbanística deve ser instruído com os seguintes documentos: 

I. planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas 

perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices 

definidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos 

proprietários identificados e ocorrência de situações de domínio privado com proprietários 

não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores;  

II. planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do 

registro de imóveis. 

§ 2º O auto de demarcação urbanística poderá abranger uma parte ou a totalidade de um ou 

mais imóveis inseridos em uma ou mais das seguintes situações:  
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I. domínio privado com proprietários não identificados, em razão de descrições imprecisas 

dos registros anteriores;  

II. domínio privado objeto do devido registro no registro de imóveis competente, ainda que 

de proprietários distintos; ou  

III. domínio público.  

Art. 12 O poder público através da Secretaria Municipal de Habitação notificará os titulares 

de domínio e os confrontantes da área demarcada, por meio de carta de registradas, com 

aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, para que 

estes, querendo, apresentem impugnação à demarcação urbanística, no prazo de trinta dias. 

§ 1º Eventuais titulares de domínio ou confrontantes não identificados, ou não encontrados 

ou que recusarem o recebimento da notificação por via postal, serão notificados por edital, 

para que, querendo, apresentem impugnação à demarcação urbanística, no prazo comum de 

trinta dias. 

§ 2º O edital de que trata o § 1º deste artigo conterá resumo do auto de demarcação 

urbanística, com a descrição que permita a identificação da área a ser demarcada e seu 

desenho simplificado. 

§ 3º A ausência de manifestação dos indicados neste artigo será interpretada como 

concordância tácita com a demarcação urbanística. 

§ 4º Se houver impugnação apenas em relação à parcela da área objeto do auto de 

demarcação urbanística, é facultado ao poder público prosseguir com o procedimento em 

relação à parcela não impugnada. 

§ 5º A notificação conterá a advertência de que a ausência de impugnação implicará a perda 

de eventual direito que o notificado eventualmente tenha sobre a titularidade do imóvel 

objeto da Reurb. 

Art. 13 Na hipótese de apresentação de impugnação, poderá ser adotado procedimento 

extrajudicial de composição de conflitos.  

§ 1º Caso exista demanda judicial de que o impugnante seja parte e que verse sobre direitos 
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reais ou possessórios relativos ao imóvel, abrangido pela demarcação urbanística, deverá 

informá-la ao poder público, que comunicará ao juízo a existência do procedimento de que 

trata o caput deste artigo. 

§ 2º Para subsidiar o procedimento de que trata o caput deste artigo, será feito um 

levantamento de eventuais passivos tributários, ambientais e administrativos associados aos 

imóveis objeto de impugnação, assim como das posses existentes, com vistas à identificação 

de casos de prescrição aquisitiva da propriedade. 

§ 3º A mediação observará o disposto na Lei Nº 13.140, de 26 de junho de 2015, facultando-

se ao Poder Público promover a alteração do auto de demarcação urbanística ou adotar 

qualquer outra medida que possa afastar a oposição do proprietário ou dos confrontantes à 

regularização da área ocupada. 

§ 4º Caso não se obtenha acordo na etapa de mediação, fica facultado o emprego da 

arbitragem. 

Art. 14 Decorrido o prazo sem impugnação ou caso superada a oposição ao procedimento, o 

auto de demarcação urbanística será encaminhado ao registro de imóveis e averbado nas 

matrículas por ele alcançadas.  

§ 1º A averbação informará: 

I. a área total e o perímetro correspondente ao núcleo urbano informal a ser regularizado;  

II. as matrículas alcançadas pelo auto de demarcação urbanística e, quando possível, a área 

abrangida em cada uma delas;  

III. a existência de áreas cuja origem não tenha sido identificada em razão de imprecisões dos 

registros anteriores. 

§ 2º Na hipótese de o auto de demarcação urbanística incidir sobre imóveis ainda não 

matriculados, previamente à averbação, será aberta matrícula, que deverá refletir a situação 

do imóvel, dispensadas a retificação do memorial descritivo e a apuração de área 

remanescente. 

§ 3º Nos casos de registro anterior efetuado em outra circunscrição, para abertura da 
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matrícula de que trata o § 2º deste artigo, o oficial requererá, de ofício, certidões atualizadas 

daquele registro. 

§ 4º Na hipótese de a demarcação urbanística abranger imóveis situados em mais de uma 

circunscrição imobiliária, o oficial do registro de imóveis responsável pelo procedimento 

comunicará as demais circunscrições imobiliárias envolvidas para averbação da demarcação 

urbanística nas respectivas matrículas alcançadas.  

§ 5º A demarcação urbanística será averbada ainda que a área abrangida pelo auto de 

demarcação urbanística supere a área disponível nos registros anteriores.  

§ 6º Não se exigirá, para a averbação da demarcação urbanística, a retificação da área não 

abrangida pelo auto de demarcação urbanística, ficando a apuração de remanescente sob a 

responsabilidade do proprietário do imóvel atingido. 

Seção III - Da Legitimação Fundiária 

Art. 15 A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de 

propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele 

que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com 

destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de 

dezembro de 2016. 

§ 1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que 

atendidas as seguintes condições: 

I. o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural;  

II. o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de 

imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto; e  

III. em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder 

público o interesse público de sua ocupação.  

§ 2º Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da Reurb, o ocupante 

adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer 

ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de 
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origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado.  

§ 3º Deverão ser transportadas as inscrições, as indisponibilidades ou os gravames existentes 

no registro da área maior originária para as matrículas das unidades imobiliárias que não 

houverem sido adquiridas por legitimação fundiária.  

§ 4º Na Reurb-S de imóveis públicos, o Município, e as suas entidades vinculadas, quando 

titulares do domínio, ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes 

do núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimação fundiária. 

§ 5º Nos casos previstos neste artigo, o Poder Público encaminhará a CRF (Certificado de 

Regularização Fundiária) para registro imediato da aquisição de propriedade, dispensados a 

apresentação de título individualizado e as cópias da documentação referente à qualificação 

do beneficiário, o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes e sua 

devida qualificação e a identificação das áreas que ocupam.  

§ 6º Poderá o Poder Público atribuir domínio adquirido por legitimação fundiária aos 

ocupantes que não tenham constado da listagem inicial, mediante cadastramento 

complementar, sem prejuízo dos direitos de quem haja constado na listagem inicial.  

Art. 16 Nos casos de regularização fundiária urbana previstos na Lei Nº 11.952, de 25 de 

junho de 2009, o Município poderá utilizar a legitimação fundiária e demais instrumentos 

previstos nesta Lei para conferir propriedade aos ocupantes. 

Seção Iv - Da Legitimação de Posse 

Art. 17 A legitimação de posse, instrumento de uso exclusivo para fins de regularização 

fundiária, constitui ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica 

reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do 

tempo da ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de 

propriedade, na forma desta Lei.  

§ 1º A legitimação de posse poderá ser transferida por causa mortis ou por ato inter vivos.  

§ 2º A legitimação de posse não se aplica aos imóveis situados em área de titularidade do 

Poder Público.  
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Art. 18 Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e pacífica no 

tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse, decorrido o prazo 

de cinco anos de seu registro, terá a conversão automática dele em título de propriedade, 

desde que atendidos os termos e as condições do art. 183 da Constituição Federal, 

independentemente de prévia provocação ou prática de ato registral. 

§ 1º Nos casos não contemplados pelo art. 183 da Constituição Federal, o título de legitimação 

de posse poderá ser convertido em título de propriedade, desde que satisfeitos os requisitos 

de usucapião estabelecidos na legislação em vigor, a requerimento do interessado, perante o 

registro de imóveis competente.  

§ 2º A legitimação de posse, após convertida em propriedade, constitui forma originária de 

aquisição de direito real, de modo que a unidade imobiliária com destinação urbana 

regularizada restará livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou 

inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem 

respeito ao próprio beneficiário.  

§ 3º Poderão ser utilizados diferentes meios e provas para a comprovação dos prazos de 

tempo de posse necessários para a conversão do título de posse em título de propriedade nos 

termos do caput e do § 1º. 

Art. 19 O título de legitimação de posse poderá ser cancelado pelo poder público emitente 

quando constatado que as condições estipuladas nesta Lei deixaram de ser satisfeitas, sem 

que seja devida qualquer indenização àquele que irregularmente se beneficiou do 

instrumento. 

CAPÍTULO III - DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Seção I - Das Disposições Gerais 

Art. 20 A Reurb obedecerá às seguintes fases: 

I. requerimento;  

II. processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para 
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manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes;  

III. elaboração do projeto de regularização fundiária;  

IV. saneamento do processo administrativo;  

V. decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual se dará publicidade;  

VI. expedição da CRF pelo Município; 

VII. registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado perante o oficial do 

cartório de registro de imóveis em que se situe a unidade imobiliária com destinação urbana 

regularizada.  

Art. 21  A fim de fomentar a efetiva implantação das medidas da Reurb, o Município de 

Canoinhas poderá celebrar convênios ou outros instrumentos congêneres com o Ministério 

do Desenvolvimento Social, ou outro que venha a substituí-lo, com vistas a cooperar para a 

fiel execução do disposto nesta Lei. 

Art. 22 Compete ao Município de Canoinhas no qual estão situados os núcleos urbanos 

informais a serem regularizados: 

I. classificar, caso a caso, as modalidades da Reurb;  

II. processar, analisar, sanear e aprovar os projetos de regularização fundiária; e  

III. emitir a CRF.  

§ 1º Na Reurb requerida pela União ou pelos Estados, a classificação prevista no inciso I do 

caput deste artigo será de responsabilidade do ente federativo instaurador.  

§ 2º O Município deverá classificar e fixar, no prazo de até cento e vinte dias, uma das 

modalidades da Reurb ou indeferir, fundamentadamente, o requerimento.  

§ 3º A inércia do Município implica a automática fixação da modalidade de classificação da 

Reurb indicada pelo legitimado em seu requerimento, bem como o prosseguimento do 

procedimento administrativo da Reurb, sem prejuízo de futura revisão dessa classificação pelo 

Município, mediante estudo técnico que a justifique.  

Art. 23  Instaurada a Reurb, o Município deverá proceder às buscas necessárias para 
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determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal 

a ser regularizado. 

§ 1º Tratando-se de imóveis públicos ou privados, caberá ao Município de Canoinhas notificar 

os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os 

confinantes e os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação.  

§ 2º Tratando-se de imóveis públicos municipais, o Município deverá notificar os confinantes 

e terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 

trinta dias, contado da data de recebimento da notificação.  

§ 3º Na hipótese de apresentação de impugnação, será iniciado o procedimento extrajudicial 

de composição de conflitos de que trata esta Lei.  

§ 4º A notificação do proprietário e dos confinantes será feita por via postal, com aviso de 

recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se 

efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço.  

§ 5º A notificação da Reurb também será feita por meio de publicação de edital, com prazo 

de trinta dias, do qual deverá constar, de forma resumida, a descrição da área a ser 

regularizada, nos seguintes casos:  

quando o proprietário e os confinantes não forem encontrados; 

quando houver recusa da notificação por qualquer motivo.  

§ 6º A ausência de manifestação dos indicados referidos nos § 1º e  § 4º deste artigo será 

interpretada como concordância tácita com a Reurb. 

§ 7º Caso algum dos imóveis atingidos ou confinantes não esteja matriculado ou transcrito na 

serventia, o Município realizará diligências perante as serventias anteriormente competentes, 

mediante apresentação da planta do perímetro regularizado, a fim de que a sua situação 

jurídica atual seja certificada, caso possível.  

§ 8º O requerimento de instauração da Reurb ou, na forma de regulamento, a manifestação 

de interesse nesse sentido por parte de qualquer dos legitimados garantem perante o poder 
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público aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem 

regularizados a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias, preservando-se as 

situações de fato já existentes, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento. 

§ 9º Na Reurb-E, compete ao requerente legitimado fornecer as certidões que comprovem a 

titularidade de domínio da área, providenciar o levantamento topográfico 

georreferenciamento e apresentar o memorial descritivo da área e planta do prímetro do 

núcleo urbano informal com demonstração, quando possível, das matrículas ou das 

transcrições atingidas; 

§ 10º Fica dispensado o disposto neste artigo, caso adotados os procedimentos da 

demarcação urbanística. 

Art. 24 A Reurb será instaurada por decisão do Município, por meio de requerimento, por 

escrito, de um dos legitimados de que trata esta Lei.  

Parágrafo único. Na hipótese de indeferimento do requerimento de instauração da Reurb, a 

decisão do Município deverá indicar as medidas a serem adotadas para o saneamento do 

procedimento administrativo, com vistas à reformulação e à reavaliação do requerimento, 

quando for o caso. 

Art. 25  Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de regularização 

fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas.  

Parágrafo único. A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da 

implantação da infraestrutura essencial obedecerão aos seguintes procedimentos: 

I. Na  

II. Reurb-S:  

a) operada sobre área de titularidade do Município, caberá ao Município de Canoinhas a 

responsabilidade de elaborar o projeto de regularização fundiária nos termos do ajuste que 

venha a ser celebrado e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária; e  

III. Na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais 

beneficiários ou requerentes privados; 
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IV. na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o Município deverá proceder 

à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da 

infraestrutura essencial, com posterior cobrança aos seus beneficiários; 

V. na Reurb-E sobre áreas privadas, se houver interesse público, o Município poderá 

proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da 

infraestrutura essencial, com cobrança aos seus beneficiários estabelecida em regulamento. 

Seção II - Do Projeto de Regularização Fundiária 

Art. 26 O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo:  

I. levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por 

profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o 

sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos 

caracterizadores do núcleo a ser regularizado;  

II. planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou 

transcrições atingidas, quando for possível;  

III. estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental;  

IV. projeto urbanístico;  

V. memoriais descritivos;  

VI. proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos 

ocupantes, quando for o caso;  

VII. estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;  

VIII. estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso;  

IX. cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, 

compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da 

aprovação do projeto de regularização fundiária; e  

X. termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo 
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cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo.  

Parágrafo único. O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da 

ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, 

além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando 

for o caso.  

Art. 27  O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter no mínimo, além da 

demarcação urbanística, a indicação: 

I. das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou 

projetadas;  

II. das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, confrontações, 

localização, nome do logradouro e número de sua designação cadastral, se houver;  

III. quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas 

à unidade regularizada;  

IV. dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros 

equipamentos urbanos, quando houver;  

V. de eventuais áreas já usucapidas;  

VI. das medidas de adequação para correção das desconformidades, quando necessárias;  

VII. das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de 

edificações, quando necessárias;  

VIII. das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias;  

IX. de outros requisitos que sejam definidos pelo Município de Canoinhas, por ato do poder 

executivo. 

§ 1º Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos:  

I. sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual;  

II. sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual;  

III. rede de energia elétrica domiciliar;  
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IV. soluções de drenagem, quando necessário; 

V. outros equipamentos a serem definidos pelo Município em função das necessidades locais 

e características regionais.  

§ 2º A Reurb pode ser implementada por etapas, abrangendo o núcleo urbano informal de 

forma total ou parcial.  

§ 3º As obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos comunitários e de 

melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas antes, durante ou 

após a conclusão da Reurb, a critério do poder público municipal. 

§ 4º A Secretaria Municipal de Habitação e a Secretaria Municipal de Planejamento definirão 

os requisitos para elaboração do projeto de regularização, no que se refere aos desenhos, ao 

memorial descritivo e ao cronograma físico de obras e serviços a serem realizados.   

§ 5º A planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional legalmente 

habilitado, dispensada a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou de Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

Art. 28 Na Reurb-S, caberá ao poder público competente, diretamente ou por meio da 

administração pública indireta, implementar a infraestrutura essencial, os equipamentos 

comunitários e as melhorias habitacionais previstos nos projetos de regularização, assim como 

arcar com os ônus de sua manutenção.  

Art. 29  Na Reurb-E, o Município de Canoinhas deverá definir, por ocasião da aprovação dos 

projetos de regularização fundiária, nos limites da legislação de regência, os responsáveis 

pela: 

I. implantação dos sistemas viários;  

II. implantação da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou comunitários, 

quando for o caso; e  

III. implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental, e dos 

estudos técnicos, quando for o caso.  
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§ 1º As responsabilidades de que trata o caput deste artigo poderão ser atribuídas aos 

beneficiários da Reurb-E. 

§ 2º Os responsáveis pela adoção de medidas de mitigação e compensação urbanística e 

ambiental deverão celebrar termo de compromisso com as autoridades competentes como 

condição de aprovação da Reurb-E.  

Art. 30  Para que seja aprovada a Reurb de núcleos urbanos informais, ou de parcela deles, 

situados em áreas de riscos geotécnicos, de inundações ou de outros riscos especificados em 

lei, estudos técnicos deverão ser realizados, a fim de examinar a possibilidade de eliminação, 

de correção ou de administração de riscos na parcela por eles afetada. 

§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, é condição indispensável à aprovação da Reurb a 

implantação das medidas indicadas nos estudos técnicos realizados.  

§ 2º Na Reurb-S que envolva áreas de riscos que não comportem eliminação, correção ou 

administração, o Município deverá proceder à realocação dos ocupantes do núcleo urbano 

informal a ser regularizado.   

Seção III - Da Conclusão da Regularização Fundiária Urbana 

Art. 31 O pronunciamento das autoridades competentes que decidem o processamento 

administrativo da Reurb deverá: 

I. indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de 

regularização fundiária aprovado;  

II. aprovar o projeto de regularização fundiária;  

III. identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com destinação urbana 

regularizada, e os respectivos direitos reais.  

Art. 32 A Certidão de Regularização Fundiária (CRF) é o ato administrativo de aprovação da 

regularização que deverá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, no mínimo:  

I. O nome do núcleo urbano regularizado;  

II. A localização;  
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III. A modalidade da regularização;  

IV. As responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma;  

V. A indicação numérica de cada unidade regularizada, quando houver;  

VI. A listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, por 

título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o estado civil, a 

profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e 

do registro geral da cédula de identidade e a filiação.  

VII. A indicação numérica do Parecer Técnico Social, que deliberou quanto à escolha da 

modalidade da Reurb. 

CAPÍTULO IV - DO REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Art. 33  O registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado será requerido 

diretamente ao oficial do cartório de registro de imóveis da situação do imóvel e será 

efetivado independentemente de determinação judicial ou do Ministério Público. 

Parágrafo único. Em caso de recusa do registro, o oficial do cartório do registro de imóveis 

expedirá nota devolutiva fundamentada, na qual indicará os motivos da recusa e formulará 

exigências nos termos desta Lei. 

Art. 34 Na hipótese de a Reurb abranger imóveis situados em mais de uma circunscrição 

imobiliária, o procedimento será efetuado perante cada um dos oficiais dos cartórios de 

registro de imóveis.  

Parágrafo único. Quando os imóveis regularizados estiverem situados na divisa das 

circunscrições imobiliárias, as novas matrículas das unidades imobiliárias serão de 

competência do oficial do cartório de registro de imóveis em cuja circunscrição estiver situada 

a maior porção da unidade imobiliária regularizada. 

Art. 35  Recebida a CRF, cumprirá ao oficial do cartório de registro de imóveis prenotá-la, 

autuá-la, instaurar o procedimento registral e, no prazo de quinze dias, emitir a respectiva 

nota de exigência ou praticar os atos tendentes ao registro.  
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§ 1º O registro do projeto Reurb aprovado importa em: 

I. abertura de nova matrícula, quando for o caso;  

II. abertura de matrículas individualizadas para os lotes e áreas públicas resultantes do 

projeto de regularização aprovado; e  

III. registro dos direitos reais indicados na CRF junto às matrículas dos respectivos lotes, 

dispensada a apresentação de título individualizado.  

§ 2º Quando o núcleo urbano regularizado abranger mais de uma matrícula, o oficial do 

registro de imóveis abrirá nova matrícula para a área objeto de regularização, conforme 

previsto no inciso I do § 1º deste artigo, destacando a área abrangida na matrícula de origem, 

dispensada a apuração de remanescentes. 

§ 3º O registro da CRF dispensa a comprovação do pagamento de tributos ou penalidades 

tributárias de responsabilidade dos legitimados.  

§ 4º O registro da CRF aprovado independe de averbação prévia do cancelamento do cadastro 

de imóvel rural no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).  

§ 5º O procedimento para o registro deverá ser concluído no prazo de sessenta dias, 

prorrogável por até igual período, mediante justificativa fundamentada do oficial do cartório 

de registro de imóveis. 

§ 6º O oficial de registro fica dispensado de providenciar a notificação dos titulares de 

domínio, dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados, uma vez cumprido esse 

rito pelo Município. 

§ 7º O oficial do cartório de registro de imóveis, após o registro da CRF, notificará o Incra, o 

Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria da Receita Federal do Brasil para que esses órgãos 

cancelem, parcial ou totalmente, os respectivos registros existentes no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) e nos demais cadastros relacionados a imóvel rural, relativamente às unidades 

imobiliárias regularizadas.  

Art. 36  Quando se tratar de imóvel sujeito a regime de condomínio geral a ser dividido em 

lotes com indicação, na matrícula, da área deferida a cada condômino, o Município poderá 
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indicar, de forma individual ou coletiva, as unidades imobiliárias correspondentes às frações 

ideais registradas, sob sua exclusiva responsabilidade, para a especialização das áreas 

registradas em comum. 

Parágrafo único. Na hipótese de a informação prevista no caput deste artigo não constar do 

projeto de regularização fundiária aprovado pelo Município, as novas matrículas das unidades 

imobiliárias serão abertas mediante requerimento de especialização formulado pelos 

legitimados de que trata esta Lei, dispensada a outorga de escritura pública para indicação da 

quadra e do lote.  

Art. 37  Para atendimento ao princípio da especialidade, o oficial do cartório de registro de 

imóveis adotará o memorial descritivo da gleba apresentado com o projeto de regularização 

fundiária e deverá averbá-lo na matrícula existente, anteriormente ao registro do projeto, 

independentemente de provocação, retificação, notificação, unificação ou apuração de 

disponibilidade ou remanescente.  

§ 1º Se houver dúvida quanto à extensão da gleba matriculada, em razão da precariedade da 

descrição tabular, o oficial do cartório de registro de imóveis abrirá nova matrícula para a área 

destacada e averbará o referido destaque na matrícula matriz.  

§ 2º As notificações serão emitidas de forma simplificada, indicando os dados de identificação 

do núcleo urbano a ser regularizado, sem a anexação de plantas, projetos, memoriais ou 

outros documentos, convidando o notificado a comparecer à sede da serventia para tomar 

conhecimento da CRF com a advertência de que o não comparecimento e a não apresentação 

de impugnação, no prazo legal, importará em anuência ao registro. 

§ 3º Na hipótese de o projeto de regularização fundiária não envolver a integralidade do 

imóvel matriculado, o registro será feito com base na planta e no memorial descritivo 

referentes à área objeto de regularização e o destaque na matrícula da área total deverá ser 

averbado. 

Art. 38  Os padrões dos memoriais descritivos, das plantas e das demais representações 

gráficas, inclusive as escalas adotadas e outros detalhes técnicos, seguirão as diretrizes 
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estabelecidas pela autoridade municipal, as quais serão consideradas atendidas com a 

emissão da CRF. 

Parágrafo único. Não serão exigidos reconhecimentos de firma nos documentos que 

compõem a CRF ou o termo individual de legitimação fundiária quando apresentados pelo 

Município. 

Art. 39 O registro da CRF produzirá efeito de instituição e especificação de condomínio, 

quando for o caso, regido pelas disposições legais específicas, hipótese em que fica facultada 

aos condôminos a aprovação de convenção condominial.  

Art. 40 O registro da CRF será feito em todas as matrículas atingidas pelo projeto de 

regularização fundiária aprovado, devendo ser informadas, quando possível, as parcelas 

correspondentes a cada matrícula.  

Art. 41  Nas matrículas abertas para cada parcela, deverão constar dos campos referentes ao 

registro anterior e ao proprietário: 

I.  quando for possível, a identificação exata da origem da parcela matriculada, por meio de 

planta de sobreposição do parcelamento com os registros existentes, a matrícula anterior e o 

nome de seu proprietário;  

II. quando não for possível identificar a exata origem da parcela matriculada, todas as 

matrículas anteriores atingidas pela Reurb e a expressão "proprietário não identificado", 

dispensando-se nesse caso os requisitos dos itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 da Lei Nº 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973. 

Art. 42  Qualificada a CRF e não havendo exigências nem impedimentos, o oficial do cartório 

de registro de imóveis efetuará o seu registro na matrícula dos imóveis cujas áreas tenham 

sido atingidas, total ou parcialmente. 

Parágrafo único. Não identificadas as transcrições ou as matrículas da área regularizada, o 

oficial do cartório de registro abrirá matrícula com a descrição do perímetro do núcleo urbano 

informal que constar da CRF e nela efetuará o registro. 
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Art. 43  Registrada a CRF, será aberta matrícula para cada uma das unidades imobiliárias 

regularizadas. 

Parágrafo único. Para os atuais ocupantes das unidades imobiliárias objeto da Reurb, os 

compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título 

hábil para a aquisição da propriedade, quando acompanhados da prova de quitação das 

obrigações do adquirente, e serão registrados nas matrículas das unidades imobiliárias 

correspondentes, resultantes da regularização fundiária. 

Art. 44 Com o registro da CRF, serão incorporados automaticamente ao patrimônio público 

as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos e os 

equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de regularização fundiária aprovado. 

Parágrafo único. A requerimento do Município, o oficial de registro de imóveis abrirá 

matrícula para as áreas que tenham ingressado no domínio público. 

Art. 45 As unidades desocupadas e não comercializadas alcançadas pela Reurb terão as suas 

matrículas abertas em nome do titular originário do domínio da área. 

Parágrafo único. As unidades não edificadas que tenham sido comercializadas a qualquer 

título terão suas matrículas abertas em nome do adquirente, conforme o seguinte 

procedimento: 

I. os imóveis do Município objeto da Reurb-E que forem objeto de processo de 

parcelamento reconhecido pela autoridade pública poderão ser, no todo ou em parte, 

vendidos diretamente aos seus ocupantes, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei Nº 

8.666, de 21 de junho de 1993;  

II. a venda aplica-se unicamente aos imóveis ocupados até 22 de dezembro de 2016, 

exigindo-se que o usuário seja regularmente inscrito e esteja em dia com suas obrigações para 

com o Município de Canoinhas;  

III. a venda direta de que trata este artigo somente poderá ser concedida para, no máximo, 

2 (dois) imóveis, um residencial e um não residencial, regularmente cadastrados em nome do 

beneficiário na Prefeitura Municipal de Canoinhas - Cadastro Técnico Municipal; 
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IV. a venda direta de que trata este artigo deverá obedecer à Lei Nº 9.514, de 20 de novembro 

de 1997, ficando o Município de Canoinhas com a propriedade fiduciária dos bens alienados 

até a quitação integral, na forma dos §§ 4º e 5º deste artigo; 

V. a regulamentação do disposto neste artigo será efetuada pelo Município de Canoinhas no 

prazo de 3 (três) meses contado da data de publicação desta Lei.  

CAPÍTULO V - DO FUNDO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Art. 46  O Município de Canoinhas instituirá um fundo específico para o programa de 

regularização fundiária, vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e será gerido pelo 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, órgão colegiado de caráter consultivo e 

deliberativo. 

§ 1º Deverá anualmente ser encaminhado ao Prefeito Municipal para sua autorização, Plano 

de Trabalho subscrito pelo Secretário de Habitação; 

§ 2º O Plano de trabalho que se refere no parágrafo 1º deverá ser aprovado pelo Conselho 

Municipal de Habitação de Interesse Social; 

§ 3º Sendo aprovado o Plano de Trabalho descrito no parágrafo anterior, o mesmo deverá ser 

encaminhado ao Secretário Municipal da Administração, Finanças e Orçamento, estando este 

liberado a fazer transações financeiras no Fundo Municipal do Programa de Regularização 

Fundiária. 

Art. 47  Para a realização dos projetos de regularização fundiária serão utilizados recursos 

públicos do orçamento do município, ou seja, recursos próprios, Estaduais ou Federais, 

destinados a tal finalidade. 

Art. 48 O Fundo Municipal do Programa de Regularização Fundiária de Canoinhas será 

formado pelos seguintes recursos: 

I. créditos orçamentários do Município; 

II. recursos provenientes dos Governos Federal e Estadual, mediante convênios, com ou sem 

contrapartida municipal, que se destinem a subsidiar os programas, atividades ou projetos no 
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âmbito da política urbana e habitacional; 

III. rendimentos de aplicações financeiras; 

IV. outros recursos que lhe forem destinados, com ou sem finalidade específica. 

Art. 49  Os recursos do Fundo do Programa de Regularização Fundiária do Município de 

Canoinhas serão utilizados para as seguintes finalidades: 

I. financiamento total de projetos e serviços destinados especificamente à regularização 

fundiária; 

II. previstos nesta Lei, desenvolvidos no Município de Canoinhas, pelo Poder Executivo; 

III. pagamento a entidades públicas ou privadas, mediante convênios, contratos, acordos ou 

ajustes, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria, na execução de projetos e serviços 

previstos na Política Municipal de Regularização Fundiária; 

IV. capacitação e treinamento do corpo técnico, através de cursos, palestras, congressos, 

simpósios, fóruns e outros; 

V. Realização de palestras, simpósios e grupos de estudos para o aprimoramento das 

questões voltadas a Regularização Fundiária; 

VI. produção e aquisição de materiais de comunicação visual e didáticos; 

VII. aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao 

desenvolvimento dos projetos e serviços previstos na Política Municipal de Regularização 

Fundiária; 

VIII. desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 

administração e controle dos projetos e serviços previstos na Política Municipal de 

Regularização Fundiária; 

IX. custeio de estágios remunerados para o auxílio a servidores voltados no desenvolvimento 

dos projetos e serviços previstos na Política Municipal de Regularização Fundiária, nos termos 

da legislação especial em vigor; 

X. outras atividades congêneres, desde que relacionadas a questão da Regularização 
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Fundiária no Município de Canoinhas. 

Art. 50  Ao final de cada exercício financeiro, sendo apurado superávit financeiro do Fundo 

Municipal do programa de Regularização Fundiária, permanecerá no Fundo os valores 

apurados, não podendo-se aplicar seus valores em outras finalidades. 

CAPÍTULO VI - DA TRANSPARÊNCIA DAS ÁREAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Art. 51 O Programa de Regularização Fundiária Urbana do Município de Canoinhas 

proporcionará aos munícipes a inclusão dos dados obtidos no Programa, sobre os quais o 

Município de Canoinhas estiver desenvolvendo e analisando emitindo relatórios em suas 

páginas na Internet. 

Parágrafo único. Os dados constantes do Programa de Regularização Fundiária Urbana do 

Município de Canoinhas poderão ser constantemente alterados e atualizados pelo Município. 

Art. 52 As informações contidas no Programa de Regularização Fundiária Urbana do 

Município de Canoinhas serão usadas exclusivamente para fins de transparência, 

conhecimento e prestação de contas à sociedade, do trabalho desenvolvido pelo Município, 

objetivando assegurar a confidencialidade no Programa desenvolvido. 

Art. 53 A tecnologia a ser desenvolvida, para a inserção dos dados do Programa Municipal de 

Regularização Fundiária Urbana do Município de Canoinhas obedecerá às normas vigentes 

sobre acessibilidade digital, tais como usabilidade e navegabilidade, objetivando contemplar 

as necessidades de todas as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 54 As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979 que 

não possuírem registro poderão ter a sua situação jurídica regularizada por meio do registro 

do parcelamento, desde que esteja implantado e integrado ao Município de Canoinhas, e 

poderão, para tanto, ser utilizados os instrumentos previstos nesta Lei e na Lei Federal Nº 

13.465/2017. 

§ 1º O interessado requererá ao oficial do cartório de registro de imóveis a efetivação do 
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registro do parcelamento, munido dos seguintes documentos: 

I. planta da área em regularização, assinada pelo interessado responsável pela regularização 

e por profissional legalmente habilitado, que contenha o perímetro da área a ser regularizada, 

as subdivisões das quadras, dos lotes e das áreas públicas, com as dimensões e a numeração 

dos lotes, os logradouros, os espaços livres e as outras áreas com destinação específica, se for 

o caso; 

II. descrição técnica do perímetro da área a ser regularizada, dos lotes, das áreas públicas e 

das outras áreas com destinação específica, quando for o caso; e 

III. documento expedido pelo Município de Canoinhas, o qual ateste que o parcelamento foi 

implantado anteriormente a 19 de dezembro de 1979 e de que está integrado ao Município. 

§ 2º A apresentação da documentação prevista no § 1º dispensa a apresentação do projeto 

de regularização fundiária, do estudo técnico ambiental, da CRF ou de quaisquer outras 

manifestações, aprovações, licenças ou alvarás emitidos pelos órgãos públicos. 

§ 3º O registro do parcelamento das glebas previsto neste artigo poderá ser feito por trechos 

ou etapas, independentemente de retificação ou apuração de área remanescente. 

Art. 55 Para fins da Reurb, ficam dispensadas a desafetação e as seguintes exigências 

previstas no inciso I do caput do art. 17 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993: 

I. autorização legislativa para alienação de bens da administração pública direta, autárquica 

e fundacional; e 

II. avaliação  prévia e licitação na modalidade de concorrência. 

Parágrafo único. Na venda direta prevista na alínea "a" do parágrafo único do art. 45 desta 

Lei, será necessária a avaliação prévia para definição do valor a ser cobrado na alienação. 

Art. 56  Serão regularizadas, na forma desta Lei, as ocupações que incidam sobre áreas objeto 

de ação judicial que verse sobre direitos reais de garantia, de constrição, bloqueio ou 

indisponibilidade judicial, ressalvada a hipótese de decisão judicial que impeça a análise, a 

aprovação e o registro do projeto de Reurb. 
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Art. 57  As normas e os procedimentos estabelecidos nesta Lei, na Lei Federal Nº 

13.465/2017 e no Decreto Federal Nº 9.310/2018 poderão ser aplicados aos processos 

administrativos de regularização fundiária iniciados pelos entes públicos competentes até a 

data de publicação da Lei Nº 13.465/2017, e serão regidos, a critério deles, pelo disposto na 

Lei Nº 6.015/1973, e na Lei Nº 11.977/2009.  

§ 1º O disposto no caput aplica-se às regularizações fundiárias urbanas em andamento, 

situadas total ou parcialmente em unidade de uso sustentável, em área de preservação 

permanente e das suas áreas de amortecimento, em área de proteção de mananciais e no 

entorno dos reservatórios de água artificiais. 

§ 2º As legitimações de posse já registradas na forma da Lei Nº 11.977/2009, prosseguirão sob 

o regime da referida Lei até a titulação definitiva dos legitimados na posse. 

§ 3º O registro dos títulos emitidos, para conferir direitos reais, nos projetos de regularização 

que tenham sido registrados nos termos da Lei Nº 11.977/2009, a critério dos legitimados ou 

do Município, poderá ser feito nos termos desta Lei, na Lei Federal Nº 13.465/2017 e no 

Decreto Federal Nº 9.310/2018. 

§ 4º Para a abertura de matrícula do sistema viário de parcelamento urbano irregular, na 

forma prevista no art. 195-A da Lei Nº 6.015/1973, a intimação dos confrontantes será feita 

por meio de edital, publicado no Diário Oficial na sede do Município, e será conferido prazo 

de trinta dias para a manifestação do intimado. 

Art. 58  O Poder Público Municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela 

obrigação de que trata o caput do art. 5º da Lei Nº 10.257/2001, ou objeto de Reurb, o 

estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira para o 

aproveitamento do imóvel. 

§ 1º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de 

regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio da 

qual o proprietário transfere ao Poder Público Municipal a propriedade do imóvel e, após a 

realização das obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias urbanizadas ou 
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edificadas e as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. 

§ 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues na forma do § 1º será 

correspondente ao valor do imóvel anteriormente à execução das obras. 

§ 3º A instauração do consórcio imobiliário por proprietário que tenha dado causa à formação 

de núcleos urbanos informais ou por seu sucessor não os eximirá da responsabilidade 

administrativa, civil ou criminal.  

Art. 59 A presente Lei poderá ser implementada em consonância com o Programa Nacional 

de Regularização Fundiária, nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017, de 11 de julho de 2017, 

e com o Projeto Lar Legal, nos termos da Resolução nº08, de 09 de junho de 2014, do Conselho 

de Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou outras que as sucederem, e, no 

que couber, as legislações municipal, estadual ou federal pertinentes. 

Art. 60 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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PROJETO DE LEI ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) 

Dispõe sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV), conforme especifica. 

 

 

Art. 1º Ficam sujeitos à prévia aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), as 

atividades e os empreendimentos classificados como geradores de impacto de vizinhança. 

§1º A exigência e elaboração do EIV não elimina a necessidade da elaboração e aprovação do 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), nem de qualquer outra análise, licença ou 

autorização exigida para realização da atividade ou instalação do empreendimento, 

requeridos nos termos da legislação ambiental. 

Art. 2º Para os fins dessa Lei, as atividades e os empreendimentos geradores de impacto de 

vizinhança são aqueles, conforme o disposto no art. 37 da Lei Federal nº10.257/2001, que, 

por seu porte ou natureza, possam causar impactos relacionados à sobrecarga na capacidade 

de atendimento da infraestrutura urbana e viária, bem como à deterioração das condições 

ambientais e da qualidade de vida do entorno da sua localização, a critério da Secretaria 

Municipal de Planejamento. 

Art. 3º O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser executado de forma a contemplar os 

efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das 

seguintes questões: 

I. adensamento populacional;  

II. equipamentos urbanos e comunitários;  

III. uso e ocupação do solo;  

IV. valorização imobiliária;  

V. geração de tráfego e demanda por transporte público;  

VI. ventilação e iluminação;  
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VII. paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;  

VIII. aspectos ambientais.  

Art. 4º O objetivo principal do EIV é o controle e a gestão de aspectos e impactos urbanos 

nas fases de instalação e operação de empreendimentos ou atividades, funcionando como um 

instrumento de avaliação anterior à execução ou funcionamento, que apresenta alternativas 

e estratégias de minimização e/ou compensação dos efeitos na implantação do 

empreendimento, subsidiando a tomada de decisão quanto à viabilidade do mesmo.  

Art. 5º A relação de atividades e empreendimentos que são passíveis de exigência do EIV 

consta no Anexo I desta Lei, em conformidade com o disposto na Lei do Plano Diretor, Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e Edificações e Lei de Parcelamento do Solo de 

Canoinhas. 

§ 1º Poderão ser passíveis de EIV as atividades e os empreendimentos que se enquadrarem 

nas seguintes situações:  

I. atividades não previstas no Anexo I desta Lei, porém, com porte e potencial de impacto 

similar aos previstos;  

II. usos permissíveis, conforme estabelece a Lei de Uso e Ocupação do Solo, desde que haja 

necessidade, conforme deliberação dada pela Secretaria Municipal de Planejamento e pela 

Comissão Municipal de Urbanismo (CMU); 

III. ampliações e reformas superiores a 20% (vinte por cento) da área construída de 

empreendimentos ou atividades existentes, que se enquadrarem nas exigências de EIV;  

IV. edificação ou parcelamento do solo em área especial de interesse cultural, conforme 

dispõe a Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

V. edificação ou parcelamento do solo em área especial de interesse de preservação e 

conservação ambiental. 

§ 2º São igualmente considerados empreendimentos de impacto ao meio ambiente urbano, 

aqueles que possuírem pelo menos uma das seguintes características: 

I. Localização em terreno com área superior a 10.000 m2 (dez mil metros quadrados); 
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II. Área de construção superior a 1.000 m² (mil e metros quadrados), conforme tipologia de 

uso; 

III. Demanda por número de vagas de estacionamento superior a 100 (cem) vagas, de acordo 

como as exigências do Quadro de Vagas de Estacionamentos do Código de Obras e Edificações 

Municipal de Canoinhas. 

§3º A Secretaria Municipal de Planejamento, ouvido a Comissão Municipal de Urbanismo 

(CMU), poderá dispensar a realização do EIV, motivadamente e por escrito, desde que na 

análise prévia verifique-se que o empreendimento ou a ampliação não são causadores de 

impacto substancial na área de vizinhança. 

Art. 6º O Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) compreende as conclusões do Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV), devendo ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua 

compreensão.  

Parágrafo único. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por 

mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se 

possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências 

de sua implementação.  

Art. 7º O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) 

deverão ser elaborados de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos da atividade 

ou empreendimento, quanto à qualidade ambiental e de vida da população residente na área 

e nas suas proximidades, dos aspectos socioambientais, do meio físico e biótico, incluindo a 

análise, dentre outras, de todas as questões citadas no artigo 37 do Estatuto da Cidade - Lei 

Federal Nº10.257/2001 e nesta Lei. 

Art. 8º A Secretaria Municipal de Planejamento, para dar cumprimento a esta Lei, deverá:  

I. Disponibilizar o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) a qualquer cidadão interessado;  

II. Exigir que o empreendedor, sob suas expensas, publique em um jornal de grande 

circulação local ou regional, na forma de nota de edital, informação de que apresentou o 

Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para 
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análise e que o mesmo se encontra disponível para consulta na Secretaria Municipal de 

Planejamento;  

III. Disponibilizar o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) e o Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) para consulta pública por qualquer interessado, através de publicação em site 

oficial do município; 

IV. Comunicar ao empreendedor que deverá realizar, às suas expensas, audiência pública, 

quando houver sua necessidade, se esta for solicitada por mais de 50 (cinquenta) munícipes 

por meio de abaixo-assinado, por meio do Ministério Público ou pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, desde que a solicitação ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da 

publicidade do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI). 

Art. 9º A Secretaria Municipal de Planejamento deverá efetuar a análise do Relatório de 

Impacto de Vizinhança (RIVI) e do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), e qual poderá 

solicitar esclarecimentos e/ou a complementação de informações, caso considere necessário. 

Parágrafo único. Caso não tenham sido fornecidas informações suficientes pelo interessado, 

o projeto será arquivado, salvo quando for julgado pertinente eventual pedido de prorrogação 

de prazo, a critério da Secretaria Municipal de Planejamento.  

Art. 10 A análise técnica deverá ser consolidada em parecer técnico pela Secretaria Municipal 

Planejamento, recomendando, quando couber, exigências ou condicionantes que deverão ser 

aprovadas pelo Conselho Municipal do Plano Diretor – COMPLAN, para que este emita seu 

parecer acerca da aprovação do empreendimento, desaprovação ou aprovação com 

condicionantes. 

Art. 11 A órgão municipal competente deve apresentar o relatório final acerca do estudo de 

impacto de vizinhança, no qual deve constar sua conclusão, baseada nos autos do EIV, nas 

atas da audiência pública e no parecer do Conselho do Plano Diretor - COMPLAN, optando 

pela execução, pela execução condicional ou pela não execução do empreendimento.  

Art. 12 O Alvará de Construção, Reforma ou Ampliação somente será expedido após a 

assinatura de Termo de Compromisso, contendo o cronograma de execução das medidas 
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mitigadoras e compensatórias definidas no Relatório de Impacto de Vizinhança, que atenuem 

os impactos urbanísticos. 

Art. 13 A emissão do HABITE-SE e do Alvará de Localização e Funcionamento estará 

condicionada ao cumprimento do cronograma de execução das medidas constantes no 

Parecer Final e consubstanciadas no Termo de Compromisso.  

Art. 14 Caberá ao empreendedor, público ou privado, a responsabilidade pelos seguintes 

procedimentos e despesas:  

I. Recolhimento de taxa de aprovação do EIV/RIVI, definida em Lei municipal específica;  

II. Apresentação de esclarecimentos, informações e complementação, solicitados no 

decorrer da análise técnica do EIV/RIVI;  

III. Realização de audiência(s) pública(s);  

IV. Serviços de transcrição da gravação da audiência pública;  

V. Implementação e manutenção das medidas mitigadoras e compensatórias resultantes da 

avaliação do EIV/RIVI. 

Parágrafo único. O não cumprimento das obrigações acima descritas acarretará em aplicação 

das penas previstas nas leis municipais. 

Art. 15 Não se aplica o disposto nesta Lei para: 

I. Renovação de Alvarás de Construção expedidos antes da sua entrada em vigor; 

II. Expedição do HABITE-SE e do Alvará de Localização e Funcionamento de obras realizadas 

com Alvará de Construção expedidos antes de sua entrada em vigor.  

Art. 16 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

a contar de sua vigência.  

Art. 17 Fica revogada a Lei Municipal nº4.274 de 19 de dezembro de 2007, Lei Municipal 

14.635 de 19 de julho de 2018,  e demais disposições em contrário. 

 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I – ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS ESPECÍFICOS COM EXIGÊNCIA DE EIV 

I. imóveis não residenciais como: estabelecimento de ensino, hipermercados e 

supermercados, ginásios, estádios, centros poliesportivos, clubes e entre outros, com 

área construída igual ou superior a 3.000 m2 (três mil metros quadrados; 

II. depósitos, armazéns, entrepostos, garagens de veículos de transporte de cargas, 

coletivos, e transportadoras com área de estocagem a céu aberto ou construída ou 

não, igual ou superior a 2.000,00 metros quadrados; 

III. locais com capacidade de lotação superior a 1.000 (um mil) pessoas, de acordo com a 

NBR 9077, de qualquer metragem quadrada; 

IV. empreendimentos de qualquer metragem quadrada com 100 (cem) ou mais vagas de 

garagem ou estacionamento; 

V. operações urbanas consorciadas de qualquer metragem quadrada; 

VI. loteamentos e condomínios horizontais de qualquer metragem quadrada; 

VII. hospitais e prontos socorros de qualquer metragem quadrada; 

VIII. cemitérios e crematórios de qualquer metragem quadrada; 

IX. depósitos de gás explosivos e produtos químicos de qualquer metragem quadrada; 

X. postos de combustíveis de qualquer metragem, 

XI. centros de convenções, teatros ou cinemas de qualquer metragem quadrada; 

XII. casas de espetáculos, boates, danceterias e congêneres de qualquer metragem 

quadrada; 

XIII. empreendimentos localizados em áreas de interesse patrimonial e paisagem, de 

qualquer metragem quadrada; 

XIV. base militar de qualquer metragem quadrada; 

XV. industrias de qualquer metragem quadrada, instaladas em zonas de uso permissível; 

XVI. aeroportos, autódromos, heliportos, aeródromos ou similares, de qualquer metragem 

quadrada; 

XVII. terminais de transporte coletivo municipal de qualquer metragem quadrada; 

XVIII. terminal interurbano de transporte de passageiros de qualquer metragem quadrada; 
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XIX. edifícios e condomínios horizontais residenciais com mais de 50 unidades; 

XX. clinicas, postos de saúde, centros de atenção à saúde com área construída total, igual 

ou superior a 2.000,00 m². 

XXI. igrejas, templos e locais de culto com área construída total, igual ou superior a 

1.000,00 m²; 

XXII. presídios e delegacias de polícia com carceragem para mais de 10 pessoas.
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PROJETO DE LEI QUE INSTITUI A TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) 

Dispõe sobre a taxa de análise de Estudo de Impacto 
de Vizinhança - EIV e Relatório de Impacto de 
Vizinhança - RIVI, e dá outras providências. 

 

Art. 1º  Fica instituída a Taxa de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de 

Impacto de Vizinhança, tendo como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de serviço 

público específico e divisível, prestado ao contribuinte, ou posto a sua disposição, na análise 

de atividade e/ou empreendimento que, por seu porte ou natureza, podem causar impactos 

ao meio ambiente, a qualidade de vida da população e/ou à sobrecarga na capacidade de 

atendimento da infraestrutura urbana e viária do Município.  

§ 1º O recolhimento da taxa referida no caput deste artigo não dá garantia ao requerente de 

que o Estudo apresentado será aprovado, devendo o mesmo observar todos os requisitos da 

Lei do Plano Diretor Municipal e demais disposições legais.  

§ 2º Caso o estudo não seja aprovado, o interessado poderá solicitar prazo de até noventa 

dias para a sua reelaboração e reapresentação sem novas taxas.  

§3ºA taxa de Análise será devida no ato do requerimento a ela pertinente, devendo ser 

recolhida e acompanhar o processo administrativo.  

§ 4º Os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta e Indireta não 

recolherão a Taxa de Análise quando o requerimento se referir a Atividade inerente ao seu 

CNPJ. 

§ 4º O Microempreendedor Individual - MEI, definido nos termos da Lei Complementar Nº 

123/2006, fica dispensado do recolhimento da Taxa de Análise relativa a procedimento de 

registro, abertura, alterações e renovações do Alvará Único de Funcionamento.  

Art. 2º A base de cálculo da Taxa de Análise é o custo do serviço quantificado em Unidades 

Fiscais do Município de Canoinhas (UFM), guardando a relação de proporcionalidade entre o 

custo e a complexidade do serviço prestado, sendo o seu valor apurado mediante a aplicação 
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das alíquotas constantes da Tabela do Anexa I desta Lei.  

Parágrafo único. Na sua composição a Taxa referida no caput deste artigo agrega o porte do 

empreendimento.  

Art. 3º Os recursos oriundos da Taxa de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança e 

Relatório de Impacto de Vizinhança serão recolhidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano - FMDU. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO II - TABELA DA TAXA DE ANÁLISE  

 

EIV - RIVI 

PORTE DA ATIVIDADE TIPO DE ANÁLISE 

De 1.000,01 a 3.000m² 50 VR 

De 3.000,01m² a 5.000m² 70 VR 

De 5.000,01 a 10.000m² 100 VR 

De 10.000,01 a 50.000m² 150 VR 

De 50.000,01 a 100.000m² 250 VR 

Acima de 100.000m² 270 VR 

Sendo:  

EIV: Estudo de Impacto de Vizinhança  

RIVI: Relatório de Impacto de Vizinhança  

UFM: Unidade Fiscal do Município de Canoinhas 
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DECRETO QUE REGULAMENTA A LEI ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) 

Regulamenta a Lei do Estudo de Impacto de 
Vizinhança. 

 

O Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 

em conformidade com o inciso VI do artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas, de 

acordo com a Lei Complementar <<<<<inserir número da nova Lei EIV>>>>>>>>, regulamenta 

os procedimentos para a aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente Decreto tem por finalidade regulamentar a análise e estabelecer os 

critérios para aplicação do EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança, e do RIVI - Relatório de 

Impacto de Vizinhança, nos termos estabelecidos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal, 

nos artigos 5º a 8º da Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001 e nos termos do art. 15 da Lei 

Municipal nº <<<<<<<inserir o número após a aprovação>>>>>>>. 

Art. 2º Os seguintes instrumentos da política urbana deverão ser aplicados no Município de 

Canoinhas: 

I. EIV: Estudo de Impacto de Vizinhança; 

II. RIVI: Relatório de Impacto de Vizinhança. 

Art. 3º O EIV e RIVI serão exigidos: 

I. Na implantação de empreendimentos que possuam as seguintes características: 

a) imóveis não residenciais como: estabelecimento de ensino, hipermercados e 

supermercados, ginásios, estádios, centros poliesportivos, clubes e entre outros, com área 

construída igual ou superior a 1.500,00 metros quadrados; 

b) depósitos, armazéns, entrepostos, garagens de veículos de transporte de cargas, 

coletivos, e transportadoras com área de estocagem a céu aberto ou construída ou não, igual 

ou superior a 2.000,00 metros quadrados; 

c) locais com capacidade de lotação superior a 1.000 (um mil) pessoas, de acordo com a NBR 
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9077, de qualquer metragem quadrada; 

d) empreendimentos de qualquer metragem quadrada com 100 (cem) ou mais vagas de 

garagem ou estacionamento; 

e) operações urbanas consorciadas de qualquer metragem quadrada; 

f) loteamentos e condomínios horizontais de qualquer metragem quadrada; 

g) hospitais e prontos socorros de qualquer metragem quadrada; 

h) cemitérios e crematórios de qualquer metragem quadrada; 

i) depósitos de gás explosivos e produtos químicos de qualquer metragem quadrada; 

j) postos de combustíveis de qualquer metragem, 

k) centros de convenções, teatros ou cinemas de qualquer metragem quadrada; 

l) casas de espetáculos, boates, danceterias e congêneres de qualquer metragem quadrada; 

m) empreendimentos localizados em áreas de interesse patrimonial e paisagem, de qualquer 

metragem quadrada; 

n) base militar de qualquer metragem quadrada; 

o) industrias de qualquer metragem quadrada, instaladas em zonas de uso permissível; 

p) aeroportos, autódromos, heliportos, aeródromos ou similares, de qualquer metragem 

quadrada; 

q) terminais de transporte coletivo municipal de qualquer metragem quadrada; 

r) terminal interurbano de transporte de passageiros de qualquer metragem quadrada; 

s) edifícios e condomínios horizontais residenciais com mais de 50 unidades; 

t) clinicas, postos de saúde, centros de atenção à saúde com área construída total, igual ou 

superior a 2.000,00 m². 

u) igrejas, templos e locais de culto com área construída total, igual ou superior a 1.000,00 

m²; 

v) presídios e delegacias de polícia com carceragem para mais de 10 pessoas. 

II. Nas ampliações e reformas quando: 

a) A área de ampliação seja superior a 30% (trinta por cento) da área total de 

empreendimentos que na implantação elaboraram o EIV; 
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b) A ampliação ou reforma for de empreendimentos que na implantação não tenham 

elaborado o EIV, mas com a área de ampliação atinjam as características determinadas no 

Anexo I da Lei Municipal nº <<<<<<inserir o número da nova Lei do EIV após aprovação>>>>>. 

III. Edificação ou parcelamento do solo em área especial de interesse cultural sem regime 

urbanístico definido; 

IV. Poderá ser exigido o EIV/RIVI, pelo órgão municipal competente, em qualquer 

empreendimento, independente dos requisitos determinados neste artigo, sempre que na 

análise previa este seja considerado causador de impacto substancial na área de influência 

direta ou indireta; 

V. O EIV/RIVI será solicitado ao empreendedor na análise do projeto. 

Art. 4º Entende-se como: 

I. Área de Influência Direta: imediações num raio básico de 1.000,00 (um mil) metros do 

local onde se propõe a instalação, construção ou ampliação do empreendimento; 

II. Área de Influência Indireta: é a extensão máxima que os impactos poderão ser 

perceptíveis, onde se estima que possam ocorrer efeitos indiretos ou secundários, resultantes 

das ações de implantação e operação do empreendimento; 

III. População Residente: pessoas que residem nas Áreas de Influência; 

IV. População Usuária: pessoas que transitam ou fazem uso daquele entorno do 

empreendimento para trabalho, compras, lazer, estudo, moradia, entre outros; 

V. Medidas Compensatórias: aquelas destinadas a compensar impactos irreversíveis sobre 

sua área de influência que não podem ser evitados; 

VI. Medidas Mitigadoras: aquelas destinadas a prevenir, reduzir ou evitar impactos adversos 

do empreendimento sobre sua área de influência; 

VII. Empreendedor: pessoa física ou jurídica responsável pela obra a ser construída; 

VIII. Termo de Referência: documento com a finalidade de orientar a elaboração do Estudo de 

lmpacto de Vizinhança e do Relatório de lmpacto de Vizinhança, indicando as informações 

mínimas que deverão ser apresentadas, de modo a atender o previsto em legislações 
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pertinentes ao tema tratado; 

IX. Termo de Ajuste de Conduta - TAC: instrumento que tem por finalidade estabelecer 

obrigações do compromissário, em decorrência de sua responsabilidade civil, de forma a 

ajustar a sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 

executivo extrajudicial; 

X. Termo de Compromisso - TC: instrumento que tem por finalidade estabelecer obrigações 

do compromissário, em decorrência de sua responsabilidade civil, de forma a ajustar a sua 

conduta às exigências legais para a realização de compensação ambiental, socioeconômica ou 

urbanística, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 

CAPÍTULO II - DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 

Art. 5º O Estudo de lmpacto de Vizinhança - EIV - e o Relatório de lmpacto de Vizinhança - 

RIVI - deverão ser elaborados por equipe mínima composta por profissionais devidamente 

habilitados para tal e devidamente registrados nos seus conselhos profissionais. 

Parágrafo único. A equipe deverá ser composta por no mínimo um arquiteto e urbanista e um 

engenheiro civil, ou ambiental, ou geógrafo, ou engenheiro agrônomo. 

Art. 6º A caracterização do empreendimento deverá ser realizada pelo empreendedor, 

público ou privado, e pelo responsável técnico do Estudo de lmpacto de Vizinhança - EIV, 

devendo contemplar os aspectos positivos e negativos do empreendimento sobre o espaço 

urbano local, a partir da caracterização da área de influência direta e indireta, durante a 

execução da obra e após sua implantação, identificando as consequências sobre a qualidade 

de vida da população residente e/ou usuária da área em questão e das áreas de influência, 

devendo ser feita a análise das questões a seguir elencadas: 

I. Identificação do Empreendedor: 

a) Nome (Razão social); 

b) CNPJ; 

c) Endereço; 
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d) Telefone e e-mail; 

e) Atividades desenvolvidas (conforme CNPJ/Contrato Social); 

f) Nome do representante Legal da empresa; 

g) CPF do representante legal; 

h) Endereço, telefone e e-mail do representante legal; 

II. Identificação dos responsáveis técnicos pelo Estudo de lmpacto de Vizinhança: 

a) Nome; 

b) RG ou CPF; 

c) Endereço; 

d) Telefone e e-mail; 

e) Qualificação profissional; 

f) Registro de Responsabilidade Técnica; 

III. Informações gerais do empreendimento: 

a) Descrição geral de uso e atividade; 

b) Características técnicas gerais como a distribuição espacial, quantidade de pavimentos e 

tipologia; 

c) Local de implantação do empreendimento com endereço, lote e quadra; 

d) Identificação do responsável (s) técnico (s) pelo projeto arquitetônico ou urbanístico; 

e) Descrição do empreendimento segundo sua localização geográfica e estrutura física com 

mapas e fotografias a fim de que se tenha uma visão geral da obra pretendida, indicando, 

entre outros itens: 

1. Dados do terreno (dimensão, área, ângulos e topografia) com representação do mesmo 

em escala, identificando-se o lote correspondente ao mesmo e quadra onde está inserido, 

bem como os acessos principais ao sistema viário, edificações existentes e elementos naturais; 

2. 01 (uma) via do Projeto arquitetônico ou urbanístico, dentro das normas da ABNT, 

representado por meio de plantas, cortes, fachadas e perspectivas, identificando as áreas 

construídas, verdes e de estacionamento, quadro de áreas, acabamentos e arquivo em 
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extensão DWG 2004. A implantação deverá ser entregue em arquivo digital de extensão. DWG 

2004 e SHP, estes últimos referenciados ao documento de mapa na extensão. MXD, 

compatível com software da família Quantum GIS; 

3. Descrição dos elementos que caracterizam o empreendimento como de impacto segundo 

a Lei Municipal <<<<<<<<<inserir o número da Lei após aprovação>>>>>>>>, identificando o 

zoneamento em que o empreendimento está inserido e características de uso e ocupação do 

solo; 

f) Cronograma físico preliminar da obra; 

g) Planilha orçamentária preliminar da obra. 

IV. Adensamento populacional: levantar a população atual da área de influência direta do 

empreendimento, baseada nos dados populacionais municipais existentes (oficiais) e outras 

fontes disponíveis, para diagnosticar o adensamento populacional a ser gerado pelo próprio 

empreendimento segundo seu vínculo de permanência 

(moradores/hospedes/usuários/funcionários), bem corno induzido por ele (atratividade de 

atividades similares e complementares) e suas implicâncias na vizinhança. 

V. Uso e ocupação do solo: a partir do levantamento, identificar eventuais usos conflitantes; 

levantar as atividades complementares existentes na área de vizinhança e a demanda por tais 

atividades a ser gerada a partir do empreendimento; avaliar a atração de atividades similares 

e a capacidade de suporte do entorno; avaliar os usos existentes na vizinhança e a pertinência 

de implantação do uso proposto conforme vocação local e carências existentes; identificar os 

parâmetros urbanísticos exigidos pela legislação e o proposto no empreendimento e 

correlacionar com a situação existente da vizinhança verificando aspectos da morfologia 

urbana (verticalização, densidade construtiva, permeabilidade do solo, massas verdes, vazios 

urbanos, insolação e iluminação, ventilação, enclausuramentos urbanos) além de apresentar, 

quando necessário, estudos de sombra, quando a implantação do empreendimento causar 

impacto na insolação do entorno imediato, entre outros estudos imprescindíveis solicitados 

pela Secretaria Municipal de Planejamento para verificar os impactos do empreendimento no 

meio urbano, vigilância natural e segurança; 
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VI. Valorização imobiliária: avaliar a valorização ou desvalorização da terra urbana depois da 

implantação do empreendimento a partir da identificação de aspectos positivos ou negativos 

na qualidade ambiental e urbana ou sobre outras características locais, estudando, ainda, 

impactos socioeconômicos que possam promover expulsão da população residente; 

VII. Áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental: indicar, nas áreas de 

influência, os bens culturais edificados e naturais, existentes na esfera municipal, estadual e 

federal, bem como quaisquer outros elementos relevantes de interesse histórico, cultural, 

paisagístico e ambiental, para que se avaliem eventuais interferências (positivas e negativas) 

do empreendimento proposto na paisagem urbana e no patrimônio natural, estudando 

questões como harmonia da volumetria/gabarito da edificação proposta com a paisagem 

existente e características locais, relação entre os elementos da edificação proposta e 

transeuntes (escala humana x edificação), alteração do referencial paisagístico natural 

(supressão ou criação de massa verdes, ofertas de áreas sombreadas), e impacto aos 

elementos de comunicação visual (poluição visual); 

VIII.  Equipamentos urbanos: 

a) analisar as questões relacionadas às redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, 

energia elétrica, gás e serviço de coleta de resíduos sólidos, verificando a capacidade de 

absorção da demanda a ser gerada pelo empreendimento proposto por essas redes e serviços 

existentes, devendo ser estimados o consumo de água, energia elétrica e gás, o volume de 

resíduos sólidos, líquidos e efluentes de águas pluviais gerados pelo empreendimento durante 

a obra e após a implantação e funcionamento do empreendimento proposto; apresentar 

cartas de viabilidade das concessionárias e/ou dos órgãos públicos responsáveis, que 

gerenciam tais serviços indicando a capacidade de atendimento à nova demanda e impactos 

nas tarifas ou no contrato com o município. 

b) Apresentar o programa de captação de águas pluviais; 

c) Apresentar a área reservada para fins de coleta seletiva. 

IX. Equipamentos comunitários: identificar os equipamentos de educação, saúde, lazer e 

outros, públicos e privados, existentes nas áreas de influência; verificando a capacidade de 
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atendimento destes, frente à demanda gerada pela população usuária do empreendimento 

proposto, bem como, que demandas poderão ser atendidas dentro do próprio lote do 

empreendimento. Verificando, ainda, as carências já existentes na vizinhança e de que forma 

o empreendimento proposto acentuará tais carências ou propiciará uma melhoria da situação 

existente, devendo também ser levantados eventuais equipamentos comunitários que 

estejam previstos para a vizinhança, de iniciativa pública ou privada, analisando a situação 

decorrente da implantação dos mesmos e do empreendimento proposto; 

X. Sistema de circulação e transportes: verificar os impactos gerados pelas fases da obra, 

implantação e funcionamento do empreendimento, indicando a população usuária do 

empreendimento, bem como aquela gerada por complementaridade e atratividade de 

atividades decorrentes da implantação do mesmo, incluindo, entre os itens a serem 

analisados, o tráfego gerado (contagem volumétrica e capacidade da via), acessibilidade de 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e modificações no sistema viário, 

estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque, equipamentos urbanos de 

transportes, demanda por transporte público, conexão com principais vias e fluxos do 

município, devendo ser verificados seus impactos no decorrer da obra e após a implantação e 

funcionamento do empreendimento; verificar também o potencial cicloviário da área de 

influência direta e indicar as medidas de valorização da ciclomobilidade contidas no projeto 

do empreendimento; apresentar carta de viabilidade da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte comprovando o atendimento do sistema de transporte coletivo à demanda gerada 

pelo empreendimento e seu possível impacto na tarifa de transporte público; 

XI. Aspectos Ambientais: verificar o impacto do empreendimento proposto no meio 

ambiente, durante a execução da obra e após a implantação do mesmo, avaliando-se: 

a) lmpactos nas APP`s e/ou Áreas Verdes existentes no perímetro do terreno ou lindeiros, 

gerados pelo uso ou supressão das mesmas (quando legalmente permitida), levantando-se a 

existência de áreas degradadas, recobrimentos vegetais significativos, cursos d`água naturais, 

etc.; 

b) Alterações no microclima, no sistema de drenagem natural e conforto térmico causado 
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por supressão de vegetação, impermeabilização do solo, efeitos da edificação proposta sobre 

a ventilação e iluminação nas edificações vizinhas, vias e demais áreas públicas; 

c) Poluição sonora, atmosférica e hídrica, vibração, periculosidade e riscos ambientais que 

coloquem em risco a saúde, a segurança e o sossego da população, apresentando os estudos 

técnicos que se fizerem necessários para que se avaliem os níveis de ruídos, de produção de 

efluentes líquidos, de emissão de material particulado, gases e vapores, de estocagem de 

materiais explosivos, combustíveis e inflamáveis, entre outros; 

XII. Geração de resíduos sólidos: estimar o volume gerado pelo empreendimento durante as 

fases da obra, instalação e funcionamento do empreendimento, e as formas de 

acondicionamento e destinação do mesmo; também, no caso de utilização dos serviços 

públicos de coleta e destinação de lixo, após a implantação do empreendimento, comprovar 

a capacidade de atendimento da demanda gerada pelo sistema existente, além de na fase de 

execução da obra apresentar plano de acondicionamento e destinação de resíduos sólidos; 

XIII.  lmpacto socioeconômico ao residente ou atuante no entorno: identificar possíveis 

impactos na microeconomia local e, quando for o caso, na economia do município, bem como 

identificar eventuais relações econômicas intermunicipais (levantar atividades similares 

existentes e eventuais disputas de mercado e incompatibilidades, geração ou perda de 

emprego e renda provocada direta e indiretamente pelo empreendimento, durante a obra e 

após sua implantação, incremento de receita municipal e desenvolvimento econômico, 

utilização de mão-de-obra local); analisar os impactos nas relações sociais (conflitos de 

interesses com os anseios e necessidades da população, supressão ou inserção de espaços de 

apropriação coletiva, estímulo ou inibição de atividades sociais); 

XIV.  Compatibilização com intervenções urbanísticas previstas e outros empreendimentos de 

impactos aprovados; levantar projetos e planos urbanísticos de iniciativa pública previsto para 

a área de influência direta e indireta, bem como outros empreendimentos de impacto que 

tenham sido aprovados e/ou licenciados pela Prefeitura Municipal de Canoinhas, verificando 

eventuais interferências do empreendimento e incompatibilidades. 

Parágrafo único. Para a análise dos impactos gerados pelo empreendimento deverão ser 
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apresentadas, sempre que necessárias pesquisas estatísticas contendo amostragem de dados 

coletados in loco (terreno e área de influência) e estudos de demanda projetados a partir da 

implantação do empreendimento, indicando o referencial teórico e metodológico que 

fundamentou os estudos. 

CAPÍTULO III - DO RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - RIVI 

Art. 7º O Relatório de lmpacto de Vizinhança - RIVI - é o instrumento destinado a avaliação 

dos efeitos negativos e positivos decorrentes da implantação de um determinado 

empreendimento ou de uma atividade econômica, em um determinado local, e a identificação 

de medidas para a redução, mitigação ou extinção dos efeitos negativos, constituindo-se na 

versão resumida do Estudo de lmpacto de Vizinhança - EIV. 

Art. 8º O Relatório de lmpacto de Vizinhança (RIVI) deve conter: 

I. A delimitação das áreas de influência direta e indireta em função do porte do 

empreendimento ou sua atividade e das características quanto ao uso e localização; 

II. A avaliação técnica quanto às interferências que o empreendimento ou sua atividade 

possam causar na vizinhança; 

III. A demonstração da compatibilidade do sistema viário e de transportes com o 

empreendimento; 

IV. A demonstração da viabilidade de abastecimento de água, coleta de esgoto, 

abastecimento de energia elétrica, coleta de resíduos sólidos e drenagem; 

V. A indicação de transformações urbanísticas induzidas pelo empreendimento; 

VI. A descrição das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos 

decorrentes da implantação do empreendimento ou da atividade e seus procedimentos de 

controle. 

CAPÍTULO IV - DAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

Seção I - Das condicionantes 
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Art. 9º Na hipótese de considerar o empreendimento ou a atividade viável com 

condicionantes de adequação, e em decorrência dos possíveis impactos causados pelo 

projeto, identificados e avaliados no Estudo de lmpacto de Vizinhança - EIV, o Comitê de 

Urbanismo e a Secretaria Municipal de Planejamento, deverão exigir medidas: 

I. De adequação do projeto; 

II. De mitigação de impactos; 

III. De compensação. 

Parágrafo único. As medidas de mitigação e compensação dos impactos devem ser ajustadas 

no Termo de Compromisso assinado pelo interessado, em que este se compromete a arcar 

integralmente com as despesas decorrentes das obras e serviços necessários à minimização 

dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento e demais exigências 

apontadas pelo Comitê do Urbanismo (CMU) antes da finalização do empreendimento, a ser 

fiscalizado pela Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Canoinhas. 

Art. 10 As medidas de mitigação e compensação de impactos e dos planos ou programas de 

monitoramento devem ser definidas com fundamento nos seguintes princípios: 

I. Estarem localizadas nas áreas de influência direta e/ou indireta; 

II. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

III. Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sócio espaciais; 

IV. Garantia de implantação e funcionamento de infraestrutura urbana e equipamentos 

públicos comunitários adequados às necessidades da população. 

Art. 11 As medidas de adequação do projeto de arquitetura ou urbanismo devem ser exigidas 

para ajustar o empreendimento ao meio ambiente urbano em que será inserido, de forma 

cumulativa ou não, por meio das seguintes ações: 

I. Adequação dos parâmetros edilícios e urbanísticos, preservados o coeficiente básico, o 

uso original e o uso e a ocupação de onde será implantado o empreendimento proposto; 

II. Adaptação do sistema viário e da circulação de veículos e pedestres; 
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III. Medidas que visem o conforto e a preservação ambiental. 

Seção II - Da Definição das Medidas Mitigadoras 

Art. 12 As medidas mitigadoras estabelecidas no Termo de Compromisso deverão estar 

diretamente relacionadas com os impactos urbanos gerados pelo empreendimento. 

§ 1º Consideram-se medidas mitigadoras as ações, as obras e os serviços a serem executados 

pelo empreendedor para eliminar ou atenuar os impactos negativos gerados pela implantação 

e/ou funcionamento do empreendimento no terreno e/ou em sua área de influência direta e 

indireta. 

§ 2º Quando as medidas mitigadoras não puderem ser executadas ou quando não forem 

suficientes para mitigarem os impactos do empreendimento, serão exigidas ao empreendedor 

medidas compensatórias. 

Art. 13 As medidas mitigadoras definidas no Termo de Compromisso não poderão ser 

convertidas em compensação pecuniária e serão executadas sempre pelo empreendedor. 

Seção III - Da Definição das Medidas Compensatórias 

Art. 14 As medidas de compensação serão exigidas em caso de danos não recuperáveis ou 

mitigáveis, com parâmetros ou valores fixados de modo proporcional ao grau do impacto 

provocado pela implantação do empreendimento ou pelo funcionamento de sua atividade. 

Art. 15 As medidas de compensação podem contemplar, de forma cumulativa ou não, o 

custeio direto ou indireto das seguintes ações: 

I. lmplantação de paisagismo em área pública; 

II. Doação da área do empreendimento para implantação de equipamento comunitário, 

exceto os casos em que já haja obrigatoriedade legal; 

III. Preservação de bens de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como a 

recuperação ambiental de área; 

IV. Qualificação, revitalização ou renovação de áreas comerciais e industriais em processo de 

decadência ou degradação; 
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V. Implantação, urbanização e requalificação de área pública; 

VI. Implantação e manutenção de equipamento comunitário; 

VII. lmplantação e manutenção de mobiliário urbano; 

VIII.  lmplantação de obras e serviços para facilitar a mobilidade e acessibilidade da população 

da área, moradora ou usuária do local a ser instalado o empreendimento proposto, circulação 

de pedestres, ciclistas e pessoas com necessidades especiais; 

IX. Compensação pecuniária. 

Art. 16 As medidas compensatórias deverão ser realizadas na área de influência direta e/ou 

indireta do empreendimento. 

Art. 17 O cálculo do valor mínimo das medidas compensatórias é feito através do valor do 

empreendimento e o grau de impacto urbano gerado. 

Art. 18 Para cálculo do valor mínimo das medidas compensatórias serão observados os 

Anexos I e II do presente Decreto. 

Art. 19 O empreendedor deverá apresentar os custos das obras e serviços relativos às 

medidas compensatórias, devendo os dados serem prestados por responsável técnico 

devidamente habilitado através de orçamento detalhado, que deverá ser aprovado pelo órgão 

competente da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo único. No caso do valor das obras e serviços das medidas compensatórias não 

atingirem o valor mínimo correspondente previsto no cálculo realizado a partir das 

informações contidas nos Anexos I e II da Lei Municipal nº<<<<<<inserir o número da nova Lei 

do EIV após aprovação>>>>>, o valor remanescente deverá ser depositado no Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, a ser definido em lei específica. 

Art. 20 Em caso de empreendimentos desenvolvidos pelos entes públicos ou por suas 

entidades, que tenham reconhecidos seu relevante interesse público pela Comissão Municipal 

de Urbanismo (CMU), estabelecida no art 122 e seguintes da Lei do Plano Diretor Municipal, 

poderão ser dispensados das medidas compensatórias, se houver, desde que o empreendedor 
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realize as medidas mitigadoras resultantes de sua implantação. 

CAPÍTULO V - DA COMISSÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 

Art. 21 Fica estabelecido que a Comissão Municipal Urbanismo (CMU) é o ente responsável 

pela análise dos Estudos de lmpacto de Vizinhança e Relatórios de lmpacto de Vizinhança, 

conforme estabelece o art. 122 da Lei do Plano Diretor Municipal. 

Art. 22 Compete aos membros do Comissão Municipal Urbanismo: 

I. Orientar, avaliar e acompanhar os expedientes referentes ao EIV e RIVI; 

II. Apontar as diretrizes pertinentes para serem incluídas no EIV e RIVI, com base nos estudos 

apresentados, observada a competência de cada órgão; 

III. Exigir adequações ao projeto do empreendimento e avaliar e indicar as medidas 

mitigadoras e compensatórias cabíveis; 

IV. Dirimir eventuais dúvidas do empreendedor ou dos responsáveis técnicos referentes ao 

EIV e RIVI, condizentes com sua competência, bem como dos demais órgãos administrativos 

quando solicitado; 

V. Comparecer e participar das reuniões munido de informações referentes ao estudo em 

análise; 

VI. Justificar a necessidade de indeferimento de determinado empreendimento, caso seja 

comprovada a inadequação do empreendimento ao local proposto para sua implantação; 

VII. Analisar as considerações apresentadas pela sociedade civil durante a audiência pública, 

servindo de subsídio aos seus pareceres técnicos; 

VIII.  Analisar eventuais manifestações por escrito de interessados; 

IX. Exigir esclarecimentos e complementações de informações ao empreendedor, quando 

necessário; 

X. Determinar os casos de EIV que necessitarão de Audiência Pública; 

XI. Observar e atender os prazos previstos na legislação urbanística pertinente e no presente 

Decreto. 
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Parágrafo único. Os membros Comissão possuem autonomia técnica e deverão responder por 

seus respectivos órgãos no que diz respeito aos temas associados ao EIV e RIVI. 

Art. 23 As funções e atividades desenvolvidas pelos membros da Comissão Municipal 

Urbanismo (CMU) serão consideradas de alta relevância e honoríficas, mas não ensejam 

qualquer remuneração. 

CAPÍTULO VI - DA TRAMITAÇÂO ADMINISTRATIVA 

Art. 24 O –órgão municipal competente deve analisar os requerimentos de aprovação de 

projetos e de Alvará de Construção, Reforma ou Ampliação de Construção e Funcionamento 

de atividades, identificando os casos em que são exigidos o Estudo de lmpacto de Vizinhança 

- EIV, de acordo com as disposições da Lei Municipal nº <<<<<<<<<inserir o número da Lei 

após aprovação>>>>>>>>e encaminhar o processo para análise da Secretaria Municipal de 

Planejamento. 

Parágrafo único. Após a confirmação da obrigatoriedade pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, o empreendedor deverá ser comunicado quanto à exigência de Estudo de 

lmpacto de Vizinhança - EIV, para manifestar interesse sobre a continuidade ao pleito. 

Art. 25 O Empreendedor deve providenciar a elaboração do Estudo de lmpacto de Vizinhança 

- EIV e do Relatório de Impacto Ambiental - RIVI, com base nas disposições da 

<<<<<<<<<inserir o número da Lei após aprovação>>>>>>>>e no presente Decreto. 

Art. 26 A tramitação do processo deverá seguir a seguinte ordem, procedimentos e prazos: 

I. Protocolo do EIV/RIVI e pagamento da taxa correspondente ao trâmite do processo a ser 

definida em lei específica; 

II. Encaminhamento do processo ao Comissão Municipal Urbanismo (CMU); 

III. Após o recebimento do processo pelo Comissão Municipal Urbanismo ocorrerá a 

conferência da documentação mínima exigida para a análise, sendo esta: 

a) Volume contendo o EIV; 

b) Volume contendo o RIVI; 
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c) Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) da Equipe Multidisciplinar Mínima; 

d) Projeto arquitetônico ou urbanístico em arquivo na extensão .dwg e impresso; 

e) Arquivo na extensão. shp da implantação do empreendimento; 

f) Cartas de Viabilidade, conforme artigo 6º do presente Decreto; 

g) Licenciamento Ambiental Prévio, quando cabível; 

h) Arquivo digital contendo toda a documentação exigida. 

IV. Após a validação da documentação mínima supracitada, o Instituto tem prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a publicação do Edital de Entrada no Diário Oficial e para a 

disponibilização do EIV/RIVI na página oficial eletrônica da Prefeitura Municipal de Canoinhas; 

V. Após a publicação no Diário Oficial do Município, o empreendedor deve, sob suas 

expensas, publicar nota editorial em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, sendo que o modelo da nota editorial será disponibilizado pela  

através da página oficial eletrônica; também uma cópia da publicação deverá ser 

encaminhada ao Comissão Municipal Urbanismo (CMU) para comprovação; 

VI. A Comissão Municipal Urbanismo (CMU) também divulgará o recebimento do EIV/RIVI 

através de Edital a ser disposto no Paço Municipal; 

VII. A Comissão Municipal Urbanismo (CMU) disponibilizará pelo prazo de 30 (trinta) dias o 

arquivo físico e digital do EIV/RIVI para consulta pública; 

VIII.  Depois de findado o prazo supracitado, a Comissão Municipal Urbanismo (CMU) deverá 

comunicar ao empreendedor se existe a necessidade da realização de audiência pública 

quando solicitada: 

a) Por mais de 100 (cem) munícipes, através de abaixo-assinado; 

b) Pelo Ministério Público; 

c) Pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

IX. A Comissão Municipal Urbanismo (CMU) deverá publicar o edital de convocação da 

audiência pública no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o contato com o empreendedor; 
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X. audiência pública deverá acontecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir 

da data de publicação do edital de convocação; 

XI. A Comissão Municipal Urbanismo (CMU) terá até 60 (sessenta) dias corridos para emitir o 

Parecer Técnico Preliminar, após o recebimento da ata da Audiência Pública a ser entregue 

pelo empreendedor; 

XII. Caso não seja recebida nenhuma solicitação de Audiência Pública, a Comissão Municipal 

Urbanismo (CMU) terá até 60 (sessenta) dias corridos para emitir o Parecer Técnico 

Preliminar. A entrega do mesmo será feita exclusivamente para o requerente ou para o 

representante legal da equipe multidisciplinar autora do EIV/RIVI; 

XIII.  A Comissão Municipal Urbanismo (CMU) poderá solicitar, através do Parecer Técnico 

Preliminar, complementações, esclarecimentos, correções e/ou alterações do projeto; 

XIV.  As complementações deverão ser entregues em volume único e em arquivo digital, e 

protocoladas no Departamento de Urbanismo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos 

após a entrega do Parecer Técnico Preliminar, sob pena de indeferimento do processo e 

consequente arquivamento; 

XV. Quando as complementações forem insuficientes ou não atenderem ao solicitado pela 

Comissão Municipal Urbanismo (CMU), o processo será indeferido e arquivado; 

XVI.  Após a aprovação do EIV/RIVI pela Comissão de Análise, a Comissão Municipal Urbanismo 

(CMU) encaminhará o processo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos ao Secretário de 

Planejamento, para deliberação sobre as medidas mitigadoras e compensatórias indicadas 

pelo empreendedor ou pela Comissão Municipal Urbanismo; 

XVII. Quando as medidas compensatórias e/ou mitigadoras já estiverem aprovadas será 

emitido Parecer Técnico Final com o relato do processo e a definição das medidas 

compensatórias e/ou mitigadoras no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

Art. 27 Após as definições relativas à implantação, construção ou ao funcionamento de 

empreendimentos e atividades, a Secretaria Municipal de Planejamento deve: 

XVIII. Providenciar a lavratura e assinatura do Termo de Compromisso; 
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XIX. Publicar o Termo de Compromisso no Diário Oficial do Município; 

XX. Encaminhar o Termo de Compromisso para o órgão municipal competente a ser anexada 

ao processo de solicitação de Alvará de Construção, Reforma, Ampliação ou Funcionamento. 

Art. 28 No Alvará de Construção Reforma, Ampliação ou Funcionamento deverão constar 

também as ações mitigadoras e/ou compensatórias aprovadas no EIV e descritas no Termo de 

Compromisso, que deverão ser executadas até o prazo final do Alvará de Construção, 

Reforma, Ampliação ou Funcionamento. 

Parágrafo único. O Habite-se só será emitido com a perfeita e completa execução da 

obra/serviço e a total execução das ações mitigadoras e/ou compensatórias previstas no 

Alvará de Construção, Reforma ou Ampliação. 

Art. 29 Os conteúdos dos pareceres técnicos ficarão disponíveis para Consulta Pública na 

página oficial eletrônica da Prefeitura Municipal de Canoinhas. 

Art. 30 O órgão municipal competente atuará como fiscal da execução das ações contidas no 

Termo de Compromisso, podendo o empreendedor ser penalizado pelo não cumprimento do 

Termo. 

Art. 31 A responsabilidade da coleta de informações, dados, pareceres e protocolos é única 

e exclusiva do requente, não podendo ser solicitada ao Munícipio. 

CAPÍTULO VII - DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Art. 32 Após o recebimento da solicitação de Audiência Pública, a Secretaria de Planejamento 

deve providenciar o Edital de Convocação da Audiência Pública, sendo este instrumento de 

participação popular fundamental no processo de avaliação de lmpacto de Vizinhança cuja 

realização se dá para fins de esclarecer dúvidas e receber considerações da população sobre 

a implementação da atividade ou empreendimento proposto. 

§ 1º O empreendedor deve garantir a participação popular nos processos de apreciação do 

EIV e do RIVI. 

§ 2º O resultado da participação popular pode subsidiar a tomada de decisão do Comissão 
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quanto à implementação da atividade ou empreendimento objeto do EIV. 

Art. 33 A Audiência Pública sobre lmpacto de Vizinhança deverá ocorrer em local próximo ao 

empreendimento proposto, tendo acesso livre a qualquer entidade ou cidadão, seguindo o 

seguinte roteiro: 

I. Abertura das atividades pelo mediador da Secretaria Municipal de Planejamento; 

II. Apresentação do empreendimento pelo empreendedor; 

III. Apresentação do EIV/RIVI por parte dos responsáveis técnicos pelo documento; 

IV. Leitura das questões apresentadas por escrito pelos participantes; 

V. Respostas orais pelo empreendedor ou responsáveis técnicos aos questionamentos; 

VI. Encerramento. 

Parágrafo único. Todas as despesas com a realização da Audiência Pública deverão ser arcadas 

pelo empreendedor. 

CAPÍTULO VIII - DAS INFRAÇÕES 

Art. 34 A competência para fiscalização e aplicação de penalidade é do órgão municipal 

competente a ser indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

Art. 35 Considera-se infração de lmpacto de Vizinhança toda ação ou omissão que importe 

inobservância dos preceitos da Lei Municipal <<<<<<<<inserir o número da lei após aprovação 

>>>>>>>> e do presente Decreto, especialmente: 

I. Obter Alvará de Construção Reforma ou Ampliação omitindo características do 

empreendimento que acarretem necessidade de Estudo de lmpacto de Vizinhança; 

II. Apor, a qualquer tempo, informações ou dados falsos no pedido de Alvará de Construção, 

Reforma ou Ampliação, no Estudo de lmpacto de Vizinhança - EIV, ou no Relatório de lmpacto 

de Vizinhança - RIVI; 

III. Alterar a destinação ou o porte das atividades; 

IV. Não implementar as medidas mitigadoras e/ou compensatórias firmadas no Termo de 
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Compromisso; 

V. Utilizar ou comercializar imóvel, ampliar ou desvirtuar suas atividades, comprometendo a 

saúde pública, o trânsito nas imediações do empreendimento, a infraestrutura instalada ou o 

meio ambiente, em descumprimento aos termos e disposições deste Decreto. 

Parágrafo único. Na ocorrência de quaisquer das infrações previstas neste artigo, o infrator 

será obrigado a reparar os danos causados, independentemente da existência de culpa. 

Art. 36 Sem prejuízo das sanções civis penais cabíveis, as infrações elencadas no Código de 

Obras e Edificações e do presente Decreto devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, 

as seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

III. Embargo parcial ou total da obra; 

IV. Interdição parcial ou total do estabelecimento; 

V. Cassação do Alvará de Construção, Reforma ou Ampliação, Habite-se ou da Licença de 

Funcionamento. 

Art. 37 O Alvará de Construção, Reforma ou Ampliação, Habite-se e a Licença de 

Funcionamento devem ser cassados quando o proprietário do empreendimento ou 

estabelecimento: 

I. Tiver sido advertido por mais de duas vezes no período de um ano por qualquer infração; 

II. Descumprir a interdição ou o embargo; 

III. Obstruir ou dificultar total ou parcialmente a ação dos órgãos ou entidades públicas 

responsáveis pela fiscalização; 

IV. Desvirtuar a finalidade do Alvará de Construção, Reforma ou Ampliação, Habite-se ou da 

Licença de Funcionamento. 

Art. 38 O embargo parcial ou total da obra e a interdição total ou parcial do estabelecimento 

devem ser aplicados sempre que a infração corresponder a execução de obras ou de 
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atividades em desacordo com o Código de Obras e Edificações, a Lei Municipal nº <<<<<Lei 

nova do EIV inserir número após aprovação >>>>>>>> e do presente Decreto e após expirado 

o prazo consignado para a correção das irregularidades que originaram as penalidades de 

advertência e de multa. 

§ 1º O embargo e a interdição serão totais e imediatos quando: 

I. A irregularidade identificada não permitir a alteração do projeto arquitetônico para 

adequação da legislação vigente e, consequentemente, a regularização da obra; 

II. Houver risco iminente para a população residente ou usuária da vizinhança do 

empreendimento ou da atividade e a terceiros; 

III. Houver descumprimento de embargo ou de interdição. 

§ 2º Nos demais casos não especificados no parágrafo anterior, o embargo e a interdição serão 

parciais. 

Art. 39 O Estudo de lmpacto de Vizinhança, o Relatório de lmpacto de Vizinhança e o Termo 

de Compromisso não são renováveis. 

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 

Art. 40 Cabe recurso das decisões da Comissão Municipal Urbanismo (CMU), bem como 

contra a autuação de multa feita pelo órgão municipal competente. 

Art. 41 Os recursos serão interpostos em primeira e segunda instância administrativa dentro 

de 10 (dez) dias a contar da notificação da decisão e serão apreciados em trinta dias a contar 

do protocolo do recurso. 

Art. 42 Das decisões da Comissão Municipal Urbanismo (CMU) cabe recurso de primeira 

instância para o Secretário Municipal  de Planejamento. 

Parágrafo único. Dessa decisão cabe recurso em segunda instância administrativa para o 

Prefeito Municipal. 

Art. 43 Das notificações de imposições de penalidade cabe recurso ao Secretaria Municipal 

de Planejamento. 
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Parágrafo único. Dessa decisão cabe recurso em segunda instância administrativa para o 

Prefeito Municipal. 

Art. 44 O recorrente deve alegar toda a matéria de defesa, inclusive juntar documentos que 

entender cabíveis, os quais serão apreciados pela autoridade competente. 

Art. 45 A decisão de segunda instância põe fim ao processo na esfera administrativa. 

Art. 46 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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PROJETO DE LEI DA OUTORGA ONEROSA, PARCERIA AMBIENTAL, TRANSFERÊNCIA DO 

DIREITO DE CONSTRUIR 

Dispõe sobre a transferência de potencial 
construtivo adicional, por meio da outorga onerosa, 
transferência do direito de construir e parceria 
ambiental instituídos pelo Plano Diretor do 
Município de Canoinhas.  

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O Município de Canoinhas poderá conceder potencial construtivo adicional, a ser 

acrescido ao potencial construtivo básico estabelecido pela Lei de Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo, em áreas selecionadas do território municipal e segundo os objetivos do 

planejamento urbano, dentro das diretrizes e procedimentos estabelecidos por esta Lei e pela 

Lei nº xxx, de Revisão do Plano Diretor. 

Art. 2º A aquisição de potencial construtivo adicional, até o máximo permitido segundo cada 

tipo de zoneamento, conforme o estabelecido nos Quadros I e II, em anexo, parte integrante 

desta Lei, poderá ser feita por Outorga Onerosa do Direito de Construir e Transferência do 

Direito de Construir segundo as regras e limitações estabelecidas nesta Lei. 

CAPÍTULO II - DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Seção I - Do Conceito e Utilização 

Art. 3º A Outorga Onerosa do Direito de Construir — OODC é a concessão emitida pelo 

Município de Canoinhas, nos termos desta Lei, para o proprietário de um imóvel edificar acima 

dos índices urbanísticos básicos estabelecidos, mediante contrapartida financeira ou 

contrapartida urbanística que busque melhorar a drenagem urbana, minimizar as ilhas de 

calor e qualificar a paisagem urbana denominada Parceria Ambiental (PA), de modo a 

propiciar maior adensamento em áreas dotadas de infraestrutura e captar recursos 

financeiros que serão aplicados no ordenamento e direcionamento da ocupação urbana. 

§ 1º  Este instrumento urbanístico será utilizado preferencialmente para aumentar o 
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volume da área de uso habitacional, em edificações habitacionais, nas zonas em que esse 

aumento for permitido e para melhorar a qualidade do meio ambiente no território Municipal. 

§ 2º Em casos excepcionais, este instrumento também poderá ser utilizado para atender 

programas de regularização de edificações habitacionais e não habitacionais, tal como 

autorizado na Lei do Plano Diretor Municipal. 

Art. 4º Com o objetivo de monitorar e buscar o equilíbrio na aplicação deste instrumento 

será instituído um Grupo de Acompanhamento, coordenado pela Secretaria Municipal de 

Planejamento com a participação de demais órgãos afins. 

Art. 5º Para obter a permissão de edificar nos termos desta Lei, o interessado deve 

comprovar a transferência de recursos em dinheiro, no montante calculado, ao Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU) a ser instituído por Lei Municipal. 

Art. 6º  Os recursos auferidos com a concessão da outorga onerosa serão aplicados nas 

finalidades previstas no artigo 31 da Lei Federal n. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, a saber: 

 Regularização fundiária; 

 Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

 Constituição de reserva fundiária; 

 Ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

 Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

 Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

 Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 

 Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo definirá anualmente, por proposta da Secretaria 

Municipal de Planejamento, a distribuição do percentual que será destinado para cada um dos 

incisos acima. 

Art. 7º O Quadro I e Anexo I, parte integrante desta Lei, estabelecem os acréscimos aos 

índices urbanísticos básicos e as zonas passíveis de aplicação da outorga onerosa do direito 
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de construir para os seguintes parâmetros urbanísticos e situação:  

 Coeficiente de aproveitamento máximo; 

 Altura máxima;  

Parágrafo único. Além do disposto no Quadro I, parâmetros de uso e ocupação do solo para 

as zonas de aplicação da outorga onerosa do direito de construir, e Anexo I, parte integrantes 

desta lei, os lotes em que se opera essa outorga onerosa devem atender aos demais 

parâmetros da legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. 

Art. 8º Não será concedida a isenção de cobrança da outorga onerosa do direito de construir 

para novas edificações, exceto em empreendimentos inclusivos de habitação de interesse 

social e   empreendimentos de habitação coletiva definidos pela Lei do Plano Diretor Municipal 

realizados pelo Município de Canoinhas, e equipamentos públicos de caráter social. 

Art. 9º  Formalizado o pagamento, a permissão para construir nos termos desta lei será 

incorporada ao lote. 

Art. 10 A concessão da outorga onerosa do direito de construir terá validade de 2 (dois) anos 

a partir da data de formalização do pagamento devidamente averbado junto ao Registro 

Público competente.   

§1º  No caso de o requerente não usufruir da permissão concedida, não haverá devolução 

da importância paga.    

§ 2º  Vencido o prazo da permissão, o requerente poderá renovar o prazo por 1 (um) ano 

mais, mediante o pagamento de uma taxa de renovação correspondente a 30% (trinta por 

cento) do valor pago, calculado a partir da correção monetária desse valor inicial. 

Seção II - Do Cálculo do Valor a ser Cobrado 

Art. 11 Os cálculos para a cobrança da outorga onerosa do direito de construir nas aplicações 

relacionadas no artigo 2º, incisos I a VI, devem considerar o valor de mercado do metro 

quadrado do lote onde se opera a outorga.   

Parágrafo único. O valor de mercado do metro quadrado do lote em que se opera a outorga 
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onerosa do direito de construir será avaliado pela Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Orçamentos, obedecendo às Normas Brasileiras editadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT, que regem os procedimentos na área de Engenharia de 

Avaliações. 

Art. 12  No cálculo da cobrança para o aumento de coeficiente de aproveitamento adota-se 

a seguinte fórmula:  

 

Cp = F x   Vt 

                 CA 

 

Sendo: 

Cp = Valor da contrapartida por metro quadrado (m²) da construção adicional 

F = Fatores que alterarão para mais ou para menos o valor por metro quadrado (m²) do 

potencial adicional 

Vt = Valor do metro quadrado (m²) parametrizado 

CA = Coeficiente de aproveitamento básico 

§ 1º  O fator de ajuste será de 0,2 (dois décimos) no primeiro ano, 0,4 (quatro décimos) no 

terceiro ano, 0,6 (seis décimos) no quinto ano, 0,8 (oito décimos) no sétimo ano e 1 (um) no 

nono ano. 

§ 2º  O fator de ajuste será igual a 0 (zero) para as Habitações de Interesse Social (HIS). 

Seção III - Da Parceria Ambiental (PA) 

Art. 13 Esta Lei estabelece fator de redução da contrapartida financeira à outorga onerosa, 

incentivo denominado Parceria Ambiental (PA) para empreendimentos que adotem 

tecnologias e procedimentos construtivos sustentáveis, considerando, entre outros: 

 o uso de energias renováveis, eficiência energética e cogeração de energia; 

  a utilização de equipamentos, tecnologias ou medidas que resultem redução significativa 

das emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua absorção ou 
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armazenamento; 

 o uso racional e o reuso da água; 

  utilização de materiais de construção sustentáveis. 

 retenção e aproveitamento das águas pluviais; 

 cobertura verde; 

 parede verde; 

 área ajardinada; 

 praça pública sobre o recuo frontal; 

 área com piso semipermeável. 

Art. 14 Aplicam-se as disposições relativas à Parceria Ambiental (PA), em lotes com área 

superior a 500m² (quinhentos metros quadrados), aos pedidos de aprovação para: 

 construção de edificação nova; 

 reforma de edificação existente com acréscimo de área superior a 20% (vinte por cento) 

da área construída. 

Art. 15 O Incentivo da Parceria Ambiental (PA) será de até 90% (noventa por cento)  de 

desconto no valor devido pelo proprietário ou empreendedor à título de outorga onerosa do 

direito de construir (OODC).  

Art. 16 O regulamento dos procedimentos de licenciamento, controle, fiscalização e 

monitoramento para aplicação da Parceria Ambiental (PA) bem como para a concessão do 

Incentivo nos termos desta Lei será estabelecido via Decreto a ser expedido pelo poder 

executivo Municipal. 

CAPÍTULO III - DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Seção I -  Do Conceito e Utilização 

Art. 17 A Transferência  do  Direito  de  Construir  –  TDC,  também  denominada transferência 

de potencial construtivo, é a autorização expedida pelo Município ao proprietário do imóvel 
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urbano, privado ou público, para edificar em outro local, ou alienar  mediante  escritura  

pública,  o  potencial  construtivo  de  determinado  lote, utilizando esse potencial para 

aumentar os parâmetros de porte e área de usos não habitacionais. 

Art. 18 Será autorizada a transferência do direito de construir para um ou mais lotes, quando 

o imóvel ficar impedido de utilizar em sua própria localização, total ou parcialmente, o seu 

potencial construtivo, devido às seguintes situações: 

 Limitações relacionadas à preservação do patrimônio ambiental natural e cultural;  

 Promoção, proteção e preservação do patrimônio ambiental natural e cultural;  

 Implantação e melhoramento de equipamentos públicos urbanos e comunitários, e 

espaços de uso público e lazer;   

 Implantação e melhoramento de sistema viário básico e transporte público coletivo;   

 Proteção e preservação dos mananciais; 

 Programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda e habitação de interesse social.  

Art. 19 Com o objetivo de monitorar e buscar o equilíbrio na aplicação deste instrumento, 

inclusive readequando sua destinação este será avaliado pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, com a participação da Comissão Municipal de Urbanismo.  

Art. 20 O Quadro II e Anexo II, parte integrante desta Lei, estabelecem as zonas passíveis de 

aplicação da transferência do direito de construir para os seguintes parâmetros urbanísticos 

e situação: 

 coeficiente de aproveitamento máximo;  

 altura máxima. 

Parágrafo único. O potencial construtivo a ser absorvido pelo lote estará limitado aos 

parâmetros urbanísticos máximos previstos para as zonas em que o lote receptor estiver 

localizado. 

Art. 21 A construção de ático, além de um terço da área do pavimento imediatamente 
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inferior, se dará mediante aquisição de potencial construtivo referente à área acrescida, 

aplicando-se a fórmula de cálculo prevista no artigo 12 e seus parágrafos.    

Seção II - Do Cálculo do Volume a ser transferido 

Art. 22 Quando o terreno estiver desprovido de edificações, ou quando a propriedade do 

imóvel for transferida ao poder público, o proprietário poderá alienar ou exercer em outro 

local o direito de construir relativo ao Coeficiente de Aproveitamento (CA) básico do terreno. 

Art. 23 No cálculo do volume a ser transferido nas situações indicadas no art. 17 desta Lei, 

adota-se a seguinte fórmula: 

Pt = Pc x  Vmc 

                 Vmr  

Sendo: 

Pt = Potencial Construtivo Transferível 

Pc = Potencial Construtivo do imóvel cedente sem edificação  

Vmc = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que cede o potencial, determinado pela 

Comissão Municipal de Avaliação ou Planta Genérica de Valores 

Vmr = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que recebe o potencial, determinado 

pela Comissão Municipal de Avaliação ou Planta Genérica de Valores 

Art. 24 Caso exista edificação no terreno, a diferença do potencial a ser transferido será entre 

o potencial construtivo permitido pelo Coeficiente de Aproveitamento e a área já construída 

no terreno. 

Art. 25 No cálculo do volume a ser transferido na situação indicada no art. 19 desta Lei, adota-

se a seguinte fórmula: 

Pt = PCc x  Vmc 

                    Vmr  

Sendo: 

Pt = Potencial Construtivo Transferível 
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Vmc = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que cede o potencial, determinado pela 

Comissão Municipal de Avaliação ou Planta Genérica de Valores 

Vmr = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que recebe o potencial, determinado 

pela Comissão Municipal de Avaliação ou Planta Genérica de Valores 

PCc = Potencial Construtivo do imóvel cedente com edificação 

  PCc = (A x CAc) - ACc 

A = Área do lote cedente  

CAc = Coeficiente de aproveitamento do lote cedente 

ACc = Área construída existente no lote cedente 

 

Art. 26 A transferência do direito de construir será efetuada por autorização especial 

expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento compreendendo: 

 Certidão onde a concessão de potencial transferível é garantida ao proprietário, obedeci

das as condições desta lei e demais diplomas legais;  

 Autorização para a utilização do potencial construtivo transferido, previamente à emissão 

de alvará de construção, especificando os parâmetros máximos de coeficiente de 

aproveitamento, número de pavimentos, uso, porte e acréscimo de ático passíveis de 

transferência, obedecidas as condições desta lei e demais diplomas legais.  

Art. 27 A transferência do direito de construir será averbada no registro imobiliário 

competente, à margem da matrícula do imóvel que cede o potencial construtivo. 

Parágrafo único. A averbação deverá conter, além do disposto no caput deste artigo, as 

condições de proteção, preservação e conservação do bem de origem da transferência do 

direito de construir, e outras condições quando aplicáveis.  

CAPÍTULO IV - DO PROCEDIMENTO 

Art. 28 Os interessados em se utilizar dos institutos constantes nesta Lei deverão apresentar 

Requerimento ao Departamento de Urbanismo da Secretaria Municipal de Planejamento do 
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Município de Canoinhas, do qual deve  constar o coeficiente de aproveitamento (CA) adicional 

pretendido, para análise de sua disponibilidade em estoque, e a informação do número do 

processo de Alvará de Construção a que se vincula, conforme previsto pelo art. 28, da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conforme a Lei do Plano Diretor Municipal .  

Art. 29 O requerimento deverá ser autuado em processo próprio, devendo ser instruído com 

os seguintes documentos:  

 Instrumento de Procuração - original acompanhado de cópia simples (a cópia ficará 

retida), exigido somente nos casos de solicitações formuladas por intermédio de 

representante legal do interessado;  

 Cédula de Identidade – RG – original acompanhada de cópia simples (a cópia ficará retida) 

do interessado, bem como da Cédula de Identidade – RG – original do representante legal, 

acompanhada de cópia simples (a cópia ficará retida); 

 Contrato Social, do qual deverá constar o representante legal da pessoa jurídica, bem 

como os poderes de representação - cópia simples (ficará retida);  

 Título de propriedade do imóvel, atualizado e registrado em Cartório de Registro de 

Imóveis - cópia simples (ficará retida).  

 Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício - cópia simples apenas da 

notificação de lançamento (ficará retida); e  

 Protocolo de abertura de processo de alvará de construção ou a indicação do número do 

respectivo processo. 

Art. 30 Os processos deverão seguir os seguintes trâmites:  

 O processo administrativo deverá ser autuado;  

 O processo será encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento, que analisará a 

disponibilidade de potencial construtivo adicional requerido para o imóvel referido e, em 

havendo essa disponibilidade, acompanhará o processo de alvará de construção; 

 Concluído o processo de análise e estando o projeto em condições de aprovação, o 

Secretaria Municipal de Planejamento encaminhará o mesmo para a Secretaria Municipal de 
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Administração, Finanças e orçamentos informando o coeficiente de aproveitamento (CA) total 

do projeto e o equivalente, em metros quadrados, ao CA adicional;  

 A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos deverá calcular o valor 

da OODC e da TDC com base em certidão de valor venal emitida na data, de acordo com a 

equação constante nesta Lei, conforme o caso para dar ciência ao interessado sobre o valor a 

ser pago e, em caso de aceite, gerar a respectiva Guia de Arrecadação Municipal para o 

pagamento da contrapartida financeira, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da 

guia; 

 O interessado deverá efetuar o pagamento em uma única parcela;  

 Retornando o processo ao Departamento de Urbanismo (Secretaria Municipal de 

Planejamento), este expedirá a certidão de outorga onerosa ou certidão de transferência do 

direito de construir, em 3 vias, uma constando do processo, outra para arquivo do interessado 

e a terceira a ser anexada ao processo de Alvará de Construção  

 Para os casos de não aceitação do valor calculado, o processo será arquivado, 

comunicando- se ao interessado.  

§ 1º  A expedição da Certidão de que trata o inciso VI deste artigo ficará condicionada ao 

pagamento integral da contrapartida financeira pelo interessado.  

§ 2º  A Certidão será publicada no Diário Oficial do Município.  

§ 3º  O prazo de validade da Certidão será o mesmo do Alvará de Construção, conforme 

estabelece a Lei Municipal que instituiu o Código de Obras e Edificações do Município.  

§ 4º  Em havendo alteração do projeto e emissão de novo Alvará de Construção no 

transcurso do prazo mencionado no parágrafo anterior, a validade da Certidão e do potencial 

construtivo adicional atribuído ao imóvel ou transferência do direito de construir será a 

mesma do novo alvará emitido.  

§ 5º  Na hipótese de um novo projeto ou de um substitutivo que venha a exigir potencial 

construtivo adicional ou transferência de direito de construir maior que o conferido pela 

Certidão original, poderá ser efetivada a compra de potencial construtivo suplementar, se 



  

 
 

 

 

P á g i n a  | 608 

  

houver estoque de potencial construtivo no setor, obedecendo-se os limites definidos em Lei.  

§ 6º  Se o novo projeto, de que trata o § 5º, utilizar potencial construtivo adicional inferior 

ao que fora objeto da Certidão original, não haverá devolução do valor pago.  

§ 7º  Caso o potencial construtivo ou a transferência de direito de construir adicional 

outorgado não seja utilizado, no prazo de até no máximo dois anos prorrogáveis por mais dois 

anos a partir da obtenção da Certidão original, o direito adicional de construir será extinto e 

o potencial que fora outorgado voltará a integrar o estoque do setor, não havendo devolução 

do valor pago. 

Art. 31 O Alvará de Construção somente poderá ser expedido, pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, mediante a presença, nos processos, da Certidão mencionada neste Capítulo. 

Art. 32 Se na análise do projeto for constatada diferença entre o potencial adicional 

necessário à realização do projeto e o coeficiente de aproveitamento (CA) adicional definido 

na certidão, o interessado deverá corrigir o pedido, reiniciando-se os procedimentos descritos 

neste Capítulo. 

Art. 33 Caso a Secretaria Municipal de Planejamento verifique que um projeto em análise 

excede o coeficiente de aproveitamento básico, será consultado a Comissão Municipal de 

Urbanismo sobre à existência de estoque de potencial construtivo adicional no setor, de forma 

a orientar o interessado a rever o projeto, adequando o coeficiente de aproveitamento, nos 

termos desta Lei. 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 34 Os casos omissos serão submetidos à análise do Conselho Municipal do Plano Diretor 

(COMPLAN) através de decisão motivada e considerando os princípios adotados pelo Plano 

Diretor.  

Art. 35 Os parâmetros de uso e ocupação do solo e as demais normas fixadas terão 1 (um) 

ano de prazo de validade, contados a partir da data de vigência desta Lei, renovável uma única 

vez por igual período, para: 
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 Projetos já licenciados; 

 Projetos em tramitação, protocolados nos órgãos competentes anteriormente à data de 

vigência desta lei. 

Parágrafo único. As informações constantes nas consultas de construção expedidas 

anteriormente à data de vigência desta lei terão validade de 180 (cento e oitenta) dias 

contados a partir da data de sua expedição. 

Art. 36 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 37 Revogam-se as disposições em contrário. 
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QUADRO I – PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA AS ZONAS DE APLICAÇÃO 

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/ PARCERIA AMBIENTAL 

 

ZONA 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Altura (nº de pav.) 

Básico Máximo Básica Máxima 

ZC 4 6 7 12 

ZT 3,5 4,5 7 10 

ZR3 2,5 4 4 7 

EDU3 2,5 4 4 7 

EDU4 2,5 4 4 7 
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ANEXO I – MAPA DAS ZONAS DE APLICAÇÃO DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/ PARCERIA AMBIENTAL 
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QUADRO II – PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA AS ZONAS DE APLICAÇÃO 

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 

ZONA 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Altura (nº de pav.) 

Básico Máximo Básica Máxima 

ZC 4 6 7 12 

ZT 3,5 4,5 7 10 

ZR3 2,5 4 4 7 

EDU3 2,5 4 4 7 

EDU4 2,5 4 4 7 
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ANEXO II – MAPA DAS ZONAS DE APLICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 
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MINUTA DE DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO ART. 13 E SEGUINTES DA LEI Nº <<<XXX>>>  

 

Regulamenta os procedimentos para a aplicação da Parceria 
Ambiental nos termos da Lei nº <<<XXX>>> 

 

 O Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais em conformidade com o inciso VI do artigo 66 da Lei Orgânica do Município 

de Canoinhas, de acordo com a Lei Complementar nº 3404, de 28 de dezembro de 2001, 

regulamenta os procedimentos os procedimentos para a aplicação da Parceria Ambiental 

nos termos da Lei nº <<<XXX>>>. 

Decreta: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o fator de redução da contrapartida financeira à outorga 

onerosa, denominado Parceria Ambiental (PA) para empreendimentos que adotem 

tecnologias e procedimentos construtivos sustentáveis, considerando, entre outros: 

 o uso de energias renováveis, eficiência energética e cogeração de energia; 

 a utilização de equipamentos, tecnologias ou medidas que resultem redução significativa 

das emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua absorção ou 

armazenamento; 

 o uso racional e o reuso da água; 

 utilização de materiais de construção sustentáveis. 

 retenção e aproveitamento das águas pluviais; 

 cobertura verde; 

 parede verde; 

 área ajardinada; 

 praça pública sobre o recuo frontal 

 área com piso semipermeável. 
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Art. 2º Aplicam-se as disposições relativas à Parceria Ambiental (PA), em lotes com área 

superior a 500m² (quinhentos metros quadrados), aos pedidos de aprovação para: 

 construção de edificação nova;  

 reforma de edificação existente com acréscimo de área superior a 20% (vinte por cento) 

da área construída. 

Art. 3º O Incentivo da Parceria Ambiental (PA) será de até 90% (noventa por cento)  de 

desconto no valor devido pelo proprietário ou empreendedor à título de outorga onerosa do 

direito de construir (OODC).  

CAPÍTULO II - DO BENEFÍCIO  

Art. 4º A título de incentivo como desconto no valor da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir serão adotados os seguintes percentuais sobre as medidas previstas no Artigo 1°, na 

construção de edificação nova ou na reforma de edificação existente conforme o art. 2º, 

seguinte proporção: 

 I.  25% (vinte e por cento) para utilização de tecnologias e procedimentos construtivos 

sustentáveis descritos nos incisos “I” e “II”, conjuntamente; 

II. 50% (ciquenta por cento) para utilização de tecnologias e procedimentos construtivos 

sustentáveis descritos nos incisos “I”, “II”, “III”, e “IV”, conjuntamente;  

III. 90% (noventa por cento) para utilização de tecnologias e procedimentos construtivos 

sustentáveis descritos em todos o incisos do art. 1º conjuntamente.  

 

CAPÍTULO III -DO PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

Art. 5º O interessado em obter o benefício deve protocolar juntamente com o pedido de 

alvará de construção e com requerimento para outorga onerosa a solicitação para a utilização 

do beneficio estabelecido no art. 13 a 16, todos da Lei nº <<<xxx>>> denominado “Parceria 

Ambiental”. 
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§ 1º Para fins de aplicação do desconto previsto no artigo 4º desde Decretodeverá ser 

considerada a data do pedido do Alvará de Construção e/ou Reforma. 

§ 2º No requerimento deverá ser explicitado quais tecnologias e procedimentos construtivos 

sustentáveis, constantes no art. 1º serão utilizados para a obtenção do desconto no valor total 

a ser pago na contrapartida financeira de outorga onerosa do direito de construir. 

§ 3º As tecnologias e procedimentos construtivos sustentáveis deverão ser demonstrados e 

quantificados nas peças gráficas do projeto objeto de licenciamento. 

Art. 6º Para a emissão do Habite-se, o interessado deverá apresentar declaração de que o 

projeto foi executado de acordo com as soluções propostas para atendimento da Parceria 

Ambiental. 

§1º Na declaração referida no “caput” deste artigo, deverá ser informado se durante a 

execução da obra houve algum tipo de alteração nas tecnologias e procedimentos 

construtivos sustentáveis adotadas no projeto aprovado. 

§ 2º A Secretaria Municipal de Planejamento designará um responsável para comparecer ao 

local e analisar se as ações estão em conformidade com o Projeto aprovado, podendo solicitar 

ao interessado documentos e informações complementares para instruir seu parecer. 

§ 3º Após a análise elaborará um parecer conclusivo acerca da concessão ou não do 

benefício. 

§ 4º Sendo o parecer favorável, após ciência do interessado, o pedido será enviado à 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos para providências, que 

emitirá guia do valor da outorga onerosa do direito de construir contemplando o desconto 

pleiteado no percentual estabelecido neste Decreto. 
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§ 5º Quando, no ato da fiscalização para obtenção do ‘HABITE-SE', for constatado que houve 

alteração no projeto, será revogada a concessão do benefício. 

§6º Entendendo pela não concessão do benefício, a Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Orçamentos arquivará o processo, após ciência do interessado e emitirá guia do 

valor integral relativo a outorga onerosa do direito de construir.  

 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

partir de <<<<<inserir data>>>>>>>. 
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