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Apresentação
O município de São Jerônimo, sediado no estado do Rio Grande do Sul, propôs
através do Processo Administrativo nº 1027/19 - Edital nº 003/20 - Pregão Presencial nº
003/20 Contrato nº 049/20 a contratação de assessoria técnica para Revisão do Plano
Diretor Municipal de São Jerônimo - RS, Lei Municipal n° 2.584/2006, e atendimento as
exigências contidas no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nos autos do
Inquérito Civil nº 00887.00070/2008.

Cronograma de atividades e reuniões

Pradella.

15 de março de 2020 - Reunião presencial técnica com o Arquiteto Gilberto
15 de abril de 2020

Reunião virtual técnica com o Arquiteto Gilberto Pradella.

22 de abril de 2020

Reunião virtual técnica com o Arquiteto Gilberto Pradella.

11 de maio de 2020 Reunião virtual com o Núcleo Gestor.
04 de maio de 2020 Reunião virtual com o Núcleo Gestor.
01 de junho de 2020 Reunião virtual com o Núcleo Gestor.
16 de junho de 2020 - Reunião presencial com o Núcleo Gestor.
04 de agosto de 2020 Reunião presencial técnica.

Analise dos Instrumentos do Estatuto da Cidade conforme
exigência do Ministério Público
Do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nos autos do Inquérito
Civil nº 00887.00070/2008.
O referido Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é datado em 05 de junho de 2019. Anexo 3 do
presente relatório.
O respectivo documento exige o cumprimento de 4 (quatro) cláusulas, nas quais iremos relatar.
A Cláusula primeira exige o cumprimento do que dispõe o §4º do artigo 40 da Lei nº 10257/2001 no
prazo de 1 ano.
Vejamos o conteúdo exigido acima:
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O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana.
....
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os
Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade;
II a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III

Já, no parágrafo primeiro da clausula primeira o TAC lembra a obrigatoriedade em observar o
disposto nos artigos 39 a 42 da Lei nº 10.257/2001 e as recomendações da Resolução nº 34, de 01 de
julho de 2005.
Vejamos o conteúdo exigido acima:
DO PLANO DIRETOR
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e
ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art.
2o desta Lei.
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana.
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e
as prioridades nele contidas.
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação,
os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade;
II a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.
§ 5o (VETADO)
Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
I com mais de vinte mil habitantes;
II integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
III onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do
art. 182 da Constituição Federal;
IV integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do
caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão
inseridos entre as medidas de compensação adotadas.
§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um
plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido.
§ 3o As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis,
compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios
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públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir
acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias
existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres,
como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde,
educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros,
sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de
passageiros. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:
I a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou
utilização compulsórios, considerando a existência de infra -estrutura e de demanda para
utilização, na forma do art. 5o desta Lei;
II disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;
III sistema de acompanhamento e controle.
Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos no
cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos
deverá conter: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade
de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.608, de
2012)
II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; (Incluído
pela Lei nº 12.608, de 2012)
III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas
de risco de desastre; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de
desastres; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se
houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e
estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da
demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política
urbana, onde o uso habitacional for permitido. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
VI - identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais,
quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. (Incluído pela
Lei nº 12.983, de 2014)
§ 1o A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas
geotécnicas. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 2o O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições insertas nos
planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de
1997. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 3o Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de
sua revisão, observados os prazos legais. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 4o Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que não tenham plano
diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos para o seu encaminhamento para
aprovação pela Câmara Municipal. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de
publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo: (Incluído
pela Lei nº 12.608, de 2012)
I - demarcação do novo perímetro urbano; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle
especial em função de ameaça de desastres naturais; (Incluído pela Lei nº 12.608, de
2012)
III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura,
sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
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IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover
a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas
especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso
habitacional for permitido; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do
patrimônio histórico e cultural; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios
decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação
para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público.
§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei
municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver. (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o Município
ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste
artigo. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará
condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas
disposições. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
Resolução nº 34 e nº 169
I as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade,
considerando o território rural e urbano;
II- as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade
urbana, tanto privada como pública;
III- os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para a
reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos espaços territoriais
adjacentes;
IV- os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade,
vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor.
a) Os Municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas, processos geológicos
ou hidrológicos correlatos, conforme dispõe a Lei nº 12.608/2012, devem observar o
disposto no artigo 42-A do Estatuto da Cidade, seus incisos e parágrafos, destacando-se a
necessidade de elaboração e aprovação do Plano Diretor e posterior encaminhamento para
aprovação pela Câmara Municipal no prazo de 5 (cinco) anos.
(Incluído pela Resolução Recomendada nº 164, de 2014)
b) Os Municípios que pretendam ampliar seu perímetro urbano devem observar o disposto
no artigo 42-B do Estatuto da Cidade, seus incisos e parágrafos. (Incluído pela Resolução
Recomendada nº 164, de 2014)
Art. 2º As funções sociais da cidade e da propriedade urbana serão definidas a partir da
destinação de cada porção do território do município bem como da identificação dos imóveis
não edificados, subutilizados e não utilizados, no caso de sua existência, de forma a garantir:
espaços coletivos de suporte à vida na cidade, definindo áreas para atender as
I
necessidades da população de equipamentos urbanos e comunitários, mobilidade,
transporte e serviços públicos, bem como áreas de proteção, preservação e recuperação do
meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico
e arqueológico;
II a acessibilidade e a mobilidade sustentável de todos os cidadãos por meio do desenho
dos espaços públicos e do sistema viário básico;
III a universalização do acesso à água potável, aos serviços de esgotamento
sanitário, a coleta e disposição de resíduos sólidos e ao manejo sustentável das águas
pluviais, de forma integrada às políticas ambientais, de recursos hídricos e de saúde;
IV terra urbanizada para todos os segmentos sociais, especialmente visando a proteção
do direito à moradia da população de baixa renda e das populações tradicionais;
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V
áreas para todas as atividades econômicas, especialmente para os pequenos
empreendimentos comerciais, industriais, de serviço e agricultura familiar.
Art. 3º. Definidas as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, nos termos do artigo
2º, o Plano Diretor deverá:
I determinar critérios para a caracterização de imóveis não edificados, subutilizados, e não
utilizados;
II - determinar critérios para a aplicação do instrumento estudo de impacto de vizinhança;
III - delimitar as áreas urbanas onde poderão ser aplicados o parcelamento, a
edificação e a utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e d e
demanda para utilização;
IV - definir o prazo para notificação dos proprietários de imóveis prevista pelo art. 5º, § 4 º,
do Estatuto da Cidade;
V delimitar as áreas definidas pelo art. 2º desta Resolução e respectivas destinações nos
mapas, e descrição de perímetros, consolidando no plano diretor toda a legislação incidente
sobre o uso e ocupação do solo no território do município.
Art. 4º. Nos termos do art. 42, inciso II do Estatuto da Cidade, caso o plano diretor determine
a aplicação dos instrumentos: direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir
e de alteração de uso, operações urbanas e a transferência do direito de construir; estes só
poderão ser aplicados se tiverem sua área de aplicação delimitada no Plano Diretor.
Parágrafo único. Na exposição dos motivos, o Plano Diretor deverá apresentar a justificativa
de aplicação de cada um dos instrumentos previstos no art. 4º desta Resolução, com
vinculação às respectivas estratégias e objetivos.
Art. 5º. A instituição das Zonas Especiais, considerando o interesse local, deverá:
I - destinar áreas para assentamentos e empreendimentos urbanos e rurais de interesse
social;
II - demarcar os territórios ocupados pelas comunidades tradicionais, tais como as indígenas,
quilombolas, ribeirinhas e extrativistas, de modo a garantir a proteção de seus direitos;
III demarcar as áreas sujeitas a inundações e deslizamentos, bem como as áreas que
apresentem risco à vida e à saúde;
IV - demarcar os assentamentos irregulares ocupados por população de baixa renda para a
implementação da política de regularização fundiária;
V - definir normas especiais de uso, ocupação e edificação adequadas à regularização
fundiária, à titulação de assentamentos informais de baixa renda e à produção de habitação
de interesse social, onde couber;
VI - definir os instrumentos de regularização fundiária, de produção de habitação de
interesse social e de participação das comunidades na gestão das áreas;
VII demarcar as áreas de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural
e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.
Art. 6º. O Sistema de Acompanhamento e Controle Social previsto pelo art. 42, inciso III, do
Estatuto da Cidade deverá:
I- prever instâncias de planejamento e gestão democrática para implementar e rever o Plano
Diretor;
II - apoiar e estimular o processo de Gestão Democrática e Participativa, garantindo uma
gestão integrada, envolvendo poder executivo, legislativo, judiciário e a sociedade civil;
III - garantir acesso amplo às informações territoriais a todos os cidadãos;
IV monitorar a aplicação dos instrumentos do Plano Diretor e do Estatuto da Cidade,
especialmente daqueles previstos pelo art. 182, § 4º, da Constituição Federal.
Art. 7º. O Plano Diretor deverá definir os instrumentos de gestão democrática do Sistema
de Acompanhamento e Controle Social, sua finalidade, requisitos e procedimentos adotados
para aplicação, tais como:
I - o conselho da cidade ou similar, com representação do governo, sociedade civil e das
diversas regiões do município, conforme estabelecido na resolução 13 do Conselho das
Cidades;
II - conferências municipais;
III - audiências públicas, das diversas regiões do município, conforme parâmetros
estabelecidos na Resolução nº 25 do Conselho das Cidades;
IV- consultas públicas;

8

V - iniciativa popular;
VI - plebiscito;
VII - referendo.
Art. 8º Nos casos previstos pelo art. 41, § 2º do Estatuto da Cidade, o plano de transporte
urbano integrado, ora denominado de Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade, deverá
contemplar os seguintes princípios e diretrizes gerais:
I - garantir a diversidade das modalidades de transporte, respeitando as características das
cidades, priorizando o transporte coletivo, que é estruturante, sobre o individual, os modos
não-motorizados e valorizando o pedestre;
II - garantir que a gestão da Mobilidade Urbana ocorra de modo integrado com o Plano
Diretor Municipal;
III - respeitar às especificidades locais e regionais;
IV - garantir o controle da expansão urbana, a universalização do acesso à cidade, a
melhoria da qualidade ambiental, e o controle dos impactos no sistema de mobilidade
gerados pela ordenação do uso do solo.
Art. 9º Os princípios e diretrizes expostos no artigo 8º deverão ser considerados na
elaboração dos Planos Diretores municipais ao tratar dos temas da mobilidade urbana.
Art. 10º Além do conteúdo mínimo exigido, o Plano Diretor poderá inserir outros temas
relevantes, considerando a especificidade de cada município.
Art. 11º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O parágrafo segundo da cláusula primeira alerta para adequar o atual plano nos assuntos
obrigatórios exigidos pela lei nº 10.257/2001. A primeira coluna é o instrumento de planejamento e a
segunda é a referência em lei, quais sejam:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Utilização compulsória

5º e 42, I

Direito de Preempção

25 e 42, II

Outorga Onerosa

28 e 42, II

Operações Consorciadas

32 e 42, II

Transferência do direito de construir

35 e 42, II

Englobar todo o município

40, § 2º

Sistema de acompanhamento

42,III

Tabela 1 - Instrumentos de planejamento que necessitam ser adequados. Proposta o MP no TAC
informado.

Em seguida o TAC orienta para o cumprimento dos itens da NBR 12.267 da ABNT e indica inclusive
temas e matéria a ser respeitada.
Aqui há um equívoco por parte do Ministério Público em exigir o cumprimento de tal norma que está
desde 2013 cancelada. Vejamos a comprovação oficial na imagem abaixo.
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Tabela 2 - Resultado da pesquisa oficial realizada da vigorarão da NBR 12.667. Fonte: ABNT em 20
de março de 2020.

Mesmo assim, as matérias sugeridas pela NBR acima citada serão avaliadas de alguma forma pelo
presente trabalho. Importante destacar que na referida NBR há matérias de elaboração e de
atualização de Plano Diretor. Sob nossa análise, iremos inserir neste trabalho as respectivas matérias
que dialogam com a atualização do plano.
No presente documento do Termo de Ajustamento de Conduta há outras cláusulas que o município
precisa cumprir que não dizem respeito a técnica de elaboração de conteúdo do plano diretor e sim
as exigências de prazo. Esta é a razão pelo qual não iremos reproduzir.

Das analises dos itens exigidos pelo TAC
Visando dar maior clareza sugerimos a criação da tabela abaixo na qual pontualmente será tratada os
itens acordados no documento assinado.
Dividimos a tabela em 3 (três) colunas distintas. A primeira delas é o conteúdo exigido pelo
Ministério Público (MP). A segunda coluna é a análise de cumprimento das exigências apontadas pelo
MP, sabendo se o texto do Plano Diretor vigente atende o respectivo conteúdo ou não, apontando
inclusive, seu artigo. A terceira, por fim, é a analise observação das informações de
complementação necessárias, ou seja, descrever as ações e o texto de modificação, adição ou
substituição; do contrário, indicar a manutenção do texto vigente.
A tabela foi construída da seguinte forma:
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Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei
municipal, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão
urbana.

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para
cidades
Art. 42. O plano diretor deverá conter no
mínimo:
I a delimitação das áreas urbanas onde
poderá ser aplicado o parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios,
considerando a existência de infraestrutura e de demanda para utilização, na
forma do art. 5o desta Lei;
II disposições requeridas pelos arts. 25,
28, 29, 32 e 35 desta Lei;
III sistema de acompanhamento e
controle.

3

4

5

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua
função social

Exigência do TAC
o §4º do artigo 40 da Lei nº 10257/2001

2

1
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LEI MUNICIPAL Nº 2594 DE 08 DE JANEIRO DE 2007.
Anexo I do Plano
Anexo III 2 do Plano

Art. 3º. O desenvolvimento territorial do Município de São
Jerônimo será implementado através de:
Áreas Especiais que, em função de suas peculiaridades
locacionais, e ambientais exigem regime de uso e ocupação
específico e utilização dos instrumentos institucionais previstos
pelo Estatuto da Cidade destinados a garantir o cumprimento
da função social da propriedade urbana;
Art. 1º. A promoção do desenvolvimento territorial no
Município de São Jerônimo
Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Urbano deverão ter
uma estrutura que contemple, pelo menos, os seguintes
elementos de planejamento, implementação e gerenciamento:
LEI MUNICIPAL Nº 2584 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

Conteúdo do Plano Diretor vigente
Não há conteúdo no Plano Diretor que informe um sistema de
acompanhamento do Plano Diretor

Dar oportunidade para a comunidade
participar através de questionários,
leitura técnica, participação de comissão
para os atores sociais, reuniões e
audiências públicas.
Plano Diretor Municipal vigente atende
este critério.
Há necessidade de atender os incisos I e II
do Art. 42 da Lei Federal. Os dispositivos
se referem aos seguintes instrumentos:
parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios; preempção; outorga
onerosa do direito de construir (com
regras de alteração de uso e os
respectivos zoneamentos permissivos);
operações urbanas e transferência do
direito de construir.
É necessário a criação de tópicos
específicos na lei, para que sejam

Observação
Criar um capítulo específico de
acompanhamento e controle da
comunidade no processo de elaboração
do Plano, atento aos aspectos técnicos e
de participação social.
Plano Diretor Municipal vigente atende
este critério.

6

Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no
art. 42, o plano diretor dos Municípios
incluídos no cadastro nacional de
municípios com áreas suscetíveis à
ocorrência de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos
deverá conter: (Incluído pela Lei nº 12.608,
de 2012)
I - parâmetros de parcelamento, uso e
ocupação do solo, de modo a promover a
diversidade de usos e a contribuir para a
geração de emprego e renda; (Incluído
pela Lei nº 12.608, de 2012)
II - mapeamento contendo as áreas
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos
de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos
correlatos; (Incluído pela Lei nº 12.608, de
2012)
III - planejamento de ações de intervenção
preventiva e realocação de população de

Exigência do TAC

Anexo III-2
Anexo V - 2
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Art. 8º. A Diretriz de Estruturação Urbana tem por objetivo
promover a estruturação do espaço urbano na cidade, a partir
da conceituação, identificação e classificação das principais
unidades espaciais de referência num Modelo Espacial, e das
suas conexões, valorizando prioritariamente o espaço público,
a habitação e os serviços urbanos.
§2º. Esta Diretriz será complementada pela elaboração de
programas de Urbanização Prioritária e de Interesse Social,
através dos instrumentos jurídicos criados pela Lei Federal
10257 de 2001
de projetos especiais de urbanização e habitação para
populações de baixa renda.
Art. 31. Áreas Especiais - são áreas que por suas características
especiais demandam tratamento diferenciado.
CAPÍTULO III DAS EXCEÇÕES DEVIDAS A RESTRIÇÕES
AMBIENTAIS

Conteúdo do Plano Diretor vigente

Necessidade de mapeá-las conforme
diretriz apontada no plano
Verificar Plano de Recursos Hidricos

O inciso III está contemplado no item 1
desta tabela e receberá previsão própria
no Plano Diretor.

Observação
atendidos o TAC e o disposto no Estatuo
da Cidade.

Exigência do TAC
áreas de risco de desastre; (Incluído pela
Lei nº 12.608, de 2012)
IV - medidas de drenagem urbana
necessárias à prevenção e à mitigação de
impactos de desastres; e (Incluído pela Lei
nº 12.608, de 2012)
V - diretrizes para a regularização fundiária
de assentamentos urbanos irregulares, se
houver, observadas a Lei no 11.977, de 7
de julho de 2009, e demais normas federais
e estaduais pertinentes, e previsão de
áreas para habitação de interesse social
por meio da demarcação de zonas
especiais de interesse social e de outros
instrumentos de política urbana, onde o
uso habitacional for permitido. (Incluído
pela Lei nº 12.608, de 2012)
VI - identificação e diretrizes para a
preservação e ocupação das áreas verdes
municipais, quando for o caso, com vistas à
redução da impermeabilização das
cidades. (Incluído pela Lei nº 12.983, de
2014)
§ 1o A identificação e o mapeamento de
áreas de risco levarão em conta as cartas
geotécnicas. (Incluído pela Lei nº 12.608,
de 2012)
§ 2o O conteúdo do plano diretor deverá
ser compatível com as disposições insertas
nos planos de recursos hídricos,
formulados consoante a Lei no 9.433, de 8
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Conteúdo do Plano Diretor vigente

Observação

7

Exigência do TAC
de janeiro de 1997. (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
§ 3o Os Municípios adequarão o plano
diretor às disposições deste artigo, por
ocasião de sua revisão, observados os
prazos legais. (Incluído pela Lei nº 12.608,
de 2012)
§ 4o Os Municípios enquadrados no inciso
VI do art. 41 desta Lei e que não tenham
plano diretor aprovado terão o prazo de 5
(cinco) anos para o seu encaminhamento
para aprovação pela Câmara
Municipal. (Incluído pela Lei nº 12.608, de
2012)
Art. 42-B. Os Municípios que pretendam
ampliar o seu perímetro urbano após a
data de publicação desta Lei deverão
elaborar projeto específico que contenha,
no mínimo: (Incluído pela Lei nº 12.608, de
2012)
I - demarcação do novo perímetro
urbano; (Incluído pela Lei nº 12.608, de
2012)
II - delimitação dos trechos com restrições
à urbanização e dos trechos sujeitos a
controle especial em função de ameaça de
desastres naturais; (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
III - definição de diretrizes específicas e de
áreas que serão utilizadas para
infraestrutura, sistema viário,
equipamentos e instalações públicas,
14

Não existe texto informativo que contemple este artigo

Conteúdo do Plano Diretor vigente

Inserir texto que absorva esta diretriz no
Plano Diretor.

Observação

Exigência do TAC
urbanas e sociais; (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
IV - definição de parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo, de
modo a promover a diversidade de usos e
contribuir para a geração de emprego e
renda; (Incluído pela Lei nº 12.608, de
2012)
V - a previsão de áreas para habitação de
interesse social por meio da demarcação
de zonas especiais de interesse social e de
outros instrumentos de política urbana,
quando o uso habitacional for
permitido; (Incluído pela Lei nº 12.608, de
2012)
VI - definição de diretrizes e instrumentos
específicos para proteção ambiental e do
patrimônio histórico e cultural; e (Incluído
pela Lei nº 12.608, de 2012)
VII - definição de mecanismos para garantir
a justa distribuição dos ônus e benefícios
decorrentes do processo de urbanização
do território de expansão urbana e a
recuperação para a coletividade da
valorização imobiliária resultante da ação
do poder público.
§ 1o O projeto específico de que trata
o caput deste artigo deverá ser instituído
por lei municipal e atender às diretrizes do
plano diretor, quando houver. (Incluído
pela Lei nº 12.608, de 2012)
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Conteúdo do Plano Diretor vigente

Observação

1

Conteúdo do Plano Diretor vigente

Observação
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Art. 2º As funções sociais da cidade e da propriedade urbana serão definidas a partir da
destinação de cada porção do território do município bem como da identificação dos
imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados, no caso de sua existência, de forma
a garantir:
Art. 3º. Definidas as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, nos termos do
artigo 2º, o Plano Diretor deverá:
I determinar critérios para a caracterização de imóveis não edificados, subutilizados, e
não utilizados;
II - determinar critérios para a aplicação do instrumento estudo de impacto de vizinhança;
III - delimitar as áreas urbanas onde poderão ser aplicados o parcelamento, a edificação e a
utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para
utilização;
IV - definir o prazo para notificação dos proprietários de imóveis prevista pelo art. 5º, § 4 º,
do Estatuto da Cidade;

Exigência do TAC - cumprimento da Resolução nº 34 e nº 169

Para os artigos citados
anteriormente não há
previsão inseridos no
plano.

Conteúdo do Plano Diretor vigente

Observação
Inseri-los

Tabela 3 - Tabela de análise do TAC em comparação com o Plano Diretor Municipal vigente. Fonte: Go Soluções em Projetos.2020

Exigência do TAC
§ 2o Quando o plano diretor contemplar
as exigências estabelecidas no caput, o
Município ficará dispensado da elaboração
do projeto específico de que trata
o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
§ 3o A aprovação de projetos de
parcelamento do solo no novo perímetro
urbano ficará condicionada à existência do
projeto específico e deverá obedecer às
suas disposições. (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)

Conteúdo do Plano Diretor vigente

17

Tabela 4 - Exigência do TAC - Cumprimento da Resolução nº 34 e nº 169

V delimitar as áreas definidas pelo art. 2º desta Resolução e respectivas destinações nos
mapas, e descrição de perímetros, consolidando no plano diretor toda a legislação
incidente sobre o uso e ocupação do solo no território do município.
Art. 4º. Nos termos do art. 42, inciso II do Estatuto da Cidade, caso o plano diretor
determine a aplicação dos instrumentos: direito de preempção, outorga onerosa do direito
de construir e de alteração de uso, operações urbanas e a transferência do direito de
construir; estes só poderão ser aplicados se tiverem sua área de aplicação delimitada no
Plano Diretor.
Art. 6º. Igual ao item 1 da tabela anterior
Art. 8º - Município não possui Plano de Mobilidade

Exigência do TAC - cumprimento da Resolução nº 34 e nº 169

Observação

Proposta de Alteração de Lei
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº XX/2020

ALTERA A LEI nº 2.584 DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2006 -PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER,
que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada a seguinte Lei, na forma da Lei Orgânica em vigor:

Art. 1º Acresce o inciso VIII no art. 3º na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte
redação:
VII - Instrumentos Complementares Planos Setoriais ou Intersetoriais.
Art. 2º Acresce o art. 3º-A na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
Art. 3-A. São Instrumentos Complementares do PDM os Planos Setoriais ou
Intersetoriais:
I - Plano de Habitação;
II - Plano de Mobilidade;
III - Plano de Saneamento;
IV - Plano de Proteção dos Recursos Hídricos;
V - Plano de Gestão de Resíduos Sólidos;
VI - Plano de Arborização Urbana;
VII - outros planos.
Art. 3º Da nova redação ao art. 23 na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, que passa vigorar com
a seguinte redação:
Art. 23. O Modelo Espacial proposto para São Jerônimo é representado pelo
conjunto de Unidades Espaciais que definem a ordem mais duradoura de ocupação
e os usos do solo - representado sinteticamente no Anexo III-2 desta Lei, e que são:
I - Área Urbana;
II - Área Central Principal e Secundária;
III - Áreas Mistas;
IV - Áreas Preferencialmente Residenciais;
V - Áreas Residenciais de Baixa Densidade;
VI - Áreas Industriais;
VII - Áreas Especiais;
VIII - Sistema Viário e de espaços abertos.
Art. 4º Da nova redação aos incisos I e II e suprime o parágrafo único art. 25 na Lei n. 2.584, de 29 de
dezembro de 2006, com a seguinte redação:
I - Área 1 é o centro urbano principal, como consta no Mapa III-2. É também uma
área de interesse do patrimônio cultural e histórico. Para atender a esse interesse,
toda proposta de nova edificação ou licenciamento de nova atividade deverá ser
submetida a procedimento de análise de impacto.
II Área 2 é o centro urbano secundário, como consta no mapa do anexo III-2.
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Art. 5º Da nova redação ao art. 26 na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
Art. 26. As Áreas Mistas, representadas como área 3, são miscigenadas e
configuradas conforme mapa do anexo III-2.

Art. 6º Da nova redação ao art. 27 na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
Art. 27. Áreas Preferencialmente Residenciais, representadas como área 4, são as
áreas destinadas ao uso predominante residencial de maior densidade, configuradas
conforme mapa do anexo III-2.
Art. 7º Da nova redação ao caput e suprime os incisos I e II do art. 28 da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro
de 2006, com a seguinte redação:
Art. 28. Áreas Residenciais de Baixa Densidade, representadas pela área 5, são
aquelas de uso predominantemente residencial e menor ocupação do solo,
configuradas conforme mapa do anexo III-2.
Art. 8º Da nova redação o caput e suprime os incisos I e II do art. 29 da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro
de 2006, com a seguinte redação:
Art. 29. Áreas Industriais, representadas pela área 6, são áreas destinadas à
instalação de indústrias, depósitos e terminais, na maior parte situadas ao longo da
RS-401, configuradas conforme mapa do anexo III-2.
Art. 9º Fica suprimido o art. 30 da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006.
Art. 10. Da nova redação aos incisos I, II, III, IV e suprime os incisos V e VI do art. 31 na Lei n. 2.584,
de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
I-

Área Especial 1 (representada no mapa do anexo III-2 como área 7) faixa de
terra situada entre a área de proteção permanente do rio Jacuí e a Área
Residencial de Baixa Densidade, com prolongamento ao longo da margem do
riacho que faz a divisa municipal a Leste. Esta área é de preservação por
interessa paisagístico, uso restrito a sítios de recreio e equipamentos públicos.
II - Área Especial 2 (representada no mapa do anexo III-2 como área 8) formada
por duas faixas de terra. Uma faixa situada ao longo do rio Jacuí (a Norte da
área urbana) e do riacho Passo do Leão que divide São Jerônimo de
Charqueadas, com larguras de 500 metros e 30 metros respectivamente. São
áreas de proteção permanente, uso restrito a sítios de recreio e eventuais
equipamentos públicos. Outra faixa situada ao longo do rio Jacuí, a Oeste da
área urbana. É área de proteção permanente, uso restrito a eventuais
equipamentos públicos.
III - Área Especial 3 (representada no mapa do anexo III-2 como área 9) situada
junto ao pórtico de entrada da cidade e tem características de área preferencial
para a institucionalização de Áreas de Interesse Social (AEIS), para fins de
habitação econômica.
IV - Área Especial 4 (representada no mapa do anexo III-2 como área 10) situada
junto ao centro principal, contém o embarcadouro, a praia fluvial e seus
equipamentos, bem como algumas edificações de uso público. Situa-se dentro
da faixa de proteção ambiental permanente da margem do Rio Jacuí.

Art. 11. Da nova redação o caput do art. 34 da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte
redação:
Art. 34. As unidades espaciais 1 e 2 do Centro Urbano têm uso predominantemente
comercial e de serviços, podendo tolerar o uso residencial em menor proporção.
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Art. 12. Da nova redação ao caput e parágrafo único do art. 35 da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de
2006, com a seguinte redação:
Art. 35. As Áreas Mistas terão ocupação miscigenada, com comércio, serviços,
oficinas, indústrias de pequeno e médio portes e habitação mais densa permitidos.
Parágrafo único: Equipamentos cujas características de uso afetem a qualidade
espacial, a segurança ou o padrão imobiliário das áreas urbanas, tais como
presídios, oficinas que operem equipamentos ruidosos, plantas de reciclagem de
materiais, ou depósitos de materiais inflamáveis, não são considerados compatíveis
com o uso misto urbano. Sua instalação e regime de operação requerem avaliação
de impacto.
Art. 13. Da nova redação ao art. 36 da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
Art. 36. As Áreas Predominantemente Residenciais podem conter usos
complementares, relacionados ao comércio local, serviços e equipamentos públicos,
em escala compatível, conforme procedimento de avaliação acionado pelo SPG.
§1º. Equipamentos que estoquem combustíveis, gás ou outros produtos tóxicos em
quantidade potencialmente perigosa, para consumo ou revenda, não são
considerados compatíveis com o uso residencial. Sua instalação e regime de
operação requerem avaliação de impacto.
§2º. Equipamentos cujas características de uso afetem a qualidade espacial, a
segurança ou o padrão imobiliário das áreas residenciais, tais como presídios,
oficinas que operem equipamentos ruidosos, plantas de reciclagem de materiais,
não são considerados compatíveis com o uso residencial. Sua instalação e regime
de operação requerem avaliação de impacto.
Art. 14. Da nova redação ao art. 37 da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
Art. 37. As Áreas Industriais têm atividade predominantemente industrial, podendo
conter, ainda, comércio atacadista e de materiais de construção, além de
equipamentos públicos, conforme avaliação do SPG.
Art. 15. Fica suprimido o art. 38 da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006.
Art. 16. Da nova redação aos incisos I, II, III, IV e suprime o inciso V do art. 39 na Lei n. 2.584, de 29
de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
I- Área Especial 1 (representada no mapa do anexo III-2 como área 7) área de
interesse paisagístico: por ser área baixa deverá ser mantida como reserva
natural, podendo conter eventuais equipamentos públicos coletivos de
saneamento, lazer e turismo, bem como sítios de recreio;
II- Área Especial 2 (representada no mapa do anexo III-2 como área 8) proteção
permanente da margem do rio: serão mantidas desocupadas e com sua
vegetação natural. Poderão conter equipamentos públicos de uso coletivo, bem
como sítios de recreio;
III- Área Especial 3 (representada no mapa do anexo III-2 como área 9)
destinada à habitação de média densidade, preferencialmente na condição de
AEIS, dentro do plano estratégico;
IV- Área Especial 4 (representada no mapa do anexo III-2 como área 10) praia
fluvial do rio Jacuí: por ser uma área urbanizada situada no interior da faixa
de proteção permanente do rio, deverá manter apenas usos públicos como
terminal de transporte fluvial, equipamentos esportivos e de camping, bares,
restaurantes e outros serviços ligados ao lazer e turismo.
Art. 17. Acresce §1º e §2º no art. 41 na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte
redação:
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§1º. IA básico é o índice que, multiplicado pela área líquida do terreno, define a
área de construção.
§2º. IA máximo é o índice que, multiplicado pela área líquida do terreno, define a
área máxima de construção através da aquisição de índice construtivo, determinada
por Zona de Uso.
Art. 18. Acresce o art. 44-A na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
Art. 44-A. Mediante procedimento de avaliação pelo SPG, o recuo frontal poderá
ser alterado quando:
I - apresente falta de continuidade com as edificações adjacentes;
II - o quarteirão ou a via pública apresente configuração especial;
III - o terreno possua patrimônio ambiental, natural ou cultural a preservar; ou
IV - a edificação for inventariada ou tombada.
Art. 19. Da nova redação ao § 5º ao art. 54 da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a
seguinte redação:
§ 5º. As áreas de destinação pública podem, na hipótese dos parágrafos 2º e 3º, a
critério da SMP, ser convertidas em moeda corrente nacional, cujo valor será
destinado à aquisição de outras áreas para implantação de equipamentos públicos
comunitários ou à realização de benfeitorias em/para equipamentos públicos
comunitários, sendo que a forma de pagamento será objeto de regulamentação
através de Decreto do Poder Executivo.
Art. 20. Acresce o art. 159-A na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
Art. 159-A. Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) tem por objetivo avaliar os
efeitos positivos e negativos de um empreendimento ou atividade quanto à qualidade
de vida da população da área e suas proximidades, a partir da análise de:
I - Adensamento populacional;
II - Adequação de 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;
VII -Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;
VIII - Emissão de ruídos, odores e partículas sólidas.
§ 1º. Considera-se vizinhança a população fixa ou flutuante de determinado setor
urbano que utiliza a infraestrutura básica disponibilizada na área de influência
direta e indireta do empreendimento ou atividade.
§ 2º. A elaboração de EIV Estudo de Impacto de Vizinhança será necessária para
empreendimentos e atividades definidos através de Decreto do Poder Executivo.
§3º. O EIV não substitui a elaboração e aprovação do EIA/RIMA, requeridos nos
termos da legislação ambiental vigente.
§4º O EIV será de responsabilidade do proponente do empreendimento ou da
atividade, que deverá contratar para a elaboração do estudo, profissional ou
empresa habilitados e não dependentes direta ou indiretamente do proponente e que
se responsabilizará tecnicamente pelos resultados apresentados ao Poder Público
Municipal.
§5º Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão
disponíveis para consulta por qualquer interessado e deverão ser apresentados e
discutidos por meio de audiência pública.
§6º O Poder Executivo poderá firmar convênios com universidades, ou contratos
com empresas técnicas especializadas para analisar estudos de tráfego, de impacto
de vizinhança e de impacto ambiental.
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§7º A critério do Município os custos referidos no § anterior poderão ficar sob
responsabilidade do proponente do empreendimento ou da atividade.
Art. 21. Acresce o art. 159-B na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
Art. 159-B. A apresentação do EIV deverá atender a seguinte estrutura básica:
I - definição de objetivos, caracterização e justificativas do empreendimento ou
das atividades propostas, relação e compatibilidade com as políticas setoriais, os
planos e os programas governamentais;
II - caracterização e diagnóstico da área de influência do empreendimento ou das
atividades antes de sua implantação, considerando o conteúdo previsto no art. 159A desta Lei;
III - identificação e avaliação de impactos urbanísticos, considerando o conteúdo
previsto no art. 159-A desta Lei;
IV - proposição de soluções, definição de medidas mitigadoras ou compensatórias
cabíveis, com a justificativa e a descrição dos efeitos esperados.
§1º Poderá ser estabelecido programa de monitoramento de impactos e medidas
para sua solução, em razão da peculiaridade do empreendimento ou das atividades
analisadas.
§2º O EIV será apresentado sob a forma de relatório, o qual terá linguagem
acessível à comunidade em geral, devendo ser acompanhado de instrumentos como
maquete eletrônica, simulações e demais meios necessários à adequada
compreensão de seu conteúdo, bem como à verificação dos reflexos do
empreendimento na vizinhança, considerados impactos negativos e positivos.
Art. 22. Acresce o art. 159-C na Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
Art. 159-C. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos
negativos a serem gerados pelo empreendimento, deverá solicitar, como condição
para aprovação do projeto, alterações e complementações no mesmo, bem como a
execução de melhorias na infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários,
de acordo com cada caso.
§1º As exigências deverão ser proporcionais ao porte e ao impacto do
empreendimento.
§2º A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de
Compromisso (TC) pelo interessado, em que este se compromete a arcar com as
despesas decorrentes das obras e serviços necessários à minimização dos impactos
decorrentes da implantação do empreendimento e demais exigências apontadas pelo
Poder Executivo Municipal, antes da finalização do empreendimento.
§3º O Certificado de Conclusão da Obra e o Alvará de Funcionamento, nos casos
exigidos, só serão emitidos mediante comprovação da conclusão das obras previstas
no parágrafo anterior.
Art. 23. Acresce Capítulo III do Título II da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, renumerando-se
os remanescentes, com a seguinte redação:
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
Seção I Aspectos Gerais
Art. 12-A. Para a promoção, planejamento, controle e gestão do desenvolvimento
urbano, serão adotados, dentre outros, os seguintes instrumentos de política
urbana:
I - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios;
II - Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo;
III - Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública;
22

IV - Direito de Superfície;
V- Direito de Preempção;
VI - Outorga Onerosa do Direito de Construir e Alteração de Uso;
VII - Transferência do Direito de Construir;
VIII - Operações Urbanas.
Parágrafo único. As áreas de aplicação dos instrumentos urbanísticos são
apresentadas no Anexo VII, considerando a aplicação dos instrumentos dos incisos
I, II, III, VI e VII na área principal e dos instrumentos dos incisos IV, V e VIII nas
áreas principal e secundária.
Seção II - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios
Art. 12-B Lei específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o
parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para
implementação da referida obrigação.
§ 1º Considera-se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo
definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente;
§ 2º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o
cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de
registro de imóveis.
§ 3º A notificação far-se-á:
I por funcionário deste município ao proprietário do imóvel ou, no caso de este
ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;
II por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma
prevista pelo inciso I.
§ 4º Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a:
I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão
municipal competente;
II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do
empreendimento.
§ 5º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal
específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas,
assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um
todo.
§ 6º A transmissão do imóvel, por ato intervivos ou causa mortis, posterior à data
da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização
previstas neste artigo, sem interrupção de quaisquer prazos.
§ 7º As áreas de aplicação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios
são no Anexo VII.
Seção III - Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo
Art. 12-C. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos artigo
anterior, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da
alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.
§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica
indicada no art. 12-B e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior,
respeitada a alíquota máxima de quinze por cento.
§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco
anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a
referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista nas normas de
desapropriação com pagamentos da dívida pública.
§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação
progressiva de que trata este artigo.
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Seção IV - Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública
Art. 12-D. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização,
o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em
títulos da dívida pública, nos termos definidos pelo Estatuto da Cidade.
§ 1º O valor real da indenização:
I refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado
em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza
após a notificação de que trata o art. 12-B;
II não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.
§ 2º Eventual indenização por meio de títulos da dívida pública, na forma prevista
no Estatuto da Cidade, não terá poder liberatório para pagamento de tributos.
§ 3º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo
máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.
§ 4º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder
Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses
casos, o devido procedimento licitatório.
§ 5º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel as mesmas obrigações de
parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta Lei.
Seção V - Direito de Superfície
Art. 12-E. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície
do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura
pública registrada no cartório de registro de imóveis.
§ 1º O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço
aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a
legislação urbanística.
§ 2º A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa.
§ 3º O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que
incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à
sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da
concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato
respectivo.
§ 4º O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos
do contrato respectivo.
§ 5º Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros.
§ 6º Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e
o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de
condições à oferta de terceiros.
Art. 12-F. Extingue-se o direito de superfície:
I pelo advento do termo;
II pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário.
§ 1º Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do
terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel,
independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o
contrário no respectivo contrato.
§ 2º Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o
superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida.
§ 3º A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de
imóveis.
Seção VI - Do direito de preempção
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Art. 12-F. O Poder Público Municipal poderá exercer o direito de preempção para
aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, na
forma prevista no Estatuto da Cidade.
§ 1º O direito de preempção poderá ser exercido quando o Poder Público necessitar
de áreas com as finalidades previstas nos incisos do art. 26 do Estatuto da Cidade.
§ 2º Observado os termos deste Plano Diretor, em especial, o Anexo VII, lei
municipal específica delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e
fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano
após o decurso do prazo inicial de vigência.
§ 3º A lei municipal prevista no § 2º deverá enquadrar cada área em que incidirá o
direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas no art. 26 do
Estatuto da Cidade.
§ 4º O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na
forma do § 2º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo
imóvel.
§5º Nos imóveis objeto de preempção, o proprietário deverá notificar sua intenção
de alienar o imóvel, para que o Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste
por escrito seu interesse em comprá-lo, devendo ser observado o rito previsto no
art. 27 do Estatuto da Cidade.
Seção VI - Outorga Onerosa do Direito de Construir e Alteração de Uso
Art. 12-F. Nos termos do Estatuto da Cidade, o Município de São Jeronimo poderá
permitir o exercício do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento
básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário,
observados os limites máximos indicados em lei.
§ 1º O Anexo VII desta lei dispõe sobre as áreas nas quais poderá ser permitida
alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.
§ 2º Os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento
previstos neste Plano consideram a proporcionalidade entre a infraestrutura
existente e o aumento de densidade esperado em cada área.
§ 3º Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a
outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando:
I a fórmula de cálculo para a cobrança;
II os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;
III a contrapartida do beneficiário.
§ 4º Observados os incisos I a IX do art. 26 do Estatuto da Cidade, os recursos
auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração
de uso deverão ser aplicados com as 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 de preservação e recreação;
VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse
ambiental; e
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
Seção VII - Transferência do Direito de Construir
Art. 12-G. Lei municipal, baseada neste plano diretor, poderá autorizar o
proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou
alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor
ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for
considerado necessário para fins de:
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I implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental,
paisagístico, social ou cultural;
III servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda e habitação de interesse social.
§ 1º A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder
Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.
§ 2º A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à
aplicação da transferência do direito de construir.
§ 3º A área de aplicação dos instrumentos está apresentada no Anexo VII.
Seção VIII - Operações Urbanas
Art. 12-H. Operações Urbanas são medidas coordenadas pelo Município, com a
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores
privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais,
notadamente ampliando os espaços públicos, organizando o transporte coletivo,
implantando programas habitacionais de interesse social e realizando melhorias de
infraestrutura e no sistema viário, num determinado perímetro, a partir de um
regime jurídico-urbanístico diferenciado.
§1º A finalidade de interesse público deverá ser expressa e evidenciada quando da
promoção destas iniciativas.
§2º Para sua promoção, o poder público poderá valer-se do instrumento das
operações urbanas consorciadas, previsto no Estatuto da Cidade, ou ainda,
desenvolver mecanismo com base na autonomia local, como forma de implementar
determinada operação urbana de maneira simplificada, tendo por base as
identidades locais.
Art. 12-I. Lei específica, respeitadas as diretrizes gerais desta norma, irá dispor
sobre a delimitação do território e os parâmetros de ocupação e de edificação
diferenciados, para viabilizar a qualquer operação urbana.
§1º A lei deve conter plano urbanístico, com compatibilidade técnica com o Plano
Diretor.
§2º Fica autorizado aos particulares a apresentação de propostas de operações
urbanas, na forma estipulada pelo Poder Público.
§3º Fica assegurado ao Poder Público a aprovação da proposta e a coordenação
da sua implementação.
Art. 24. Acresce Título VII a Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:
TÍTULO VII
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PLANO DIRETOR
Seção I - Cadastro Geral Territorial Municipal CGTM
Art. 165-A. O Poder Executivo Municipal manterá atualizadas, de forma
permanente, todas as informações de ordem pública - aspectos sociais, culturais,
econômicos, financeiros, patrimoniais, administrativos, físico-territoriais, inclusive
cartográficos e outros de relevante interesse para o Município de São Jerônimo, as
quais serão georreferenciadas em meio digital e disponibilizadas na medida de sua
implementação.
Art. 165-B. São diretrizes do Cadastro Geral Territorial Municipal:
I - promover a divulgação e a utilização das informações relevantes da esfera
municipal, de forma a atender as necessidades do setor público e às demandas da
população no planejamento do Município;
II - dar transparência e prestar contas à população das ações governamentais,
possibilitando o controle social;
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III - desenvolver e sistematizar um conjunto de informações estratégicas, essenciais
e necessárias para o conhecimento da realidade em que atua o governo, para a
gestão municipal efetiva e democrática; e
IV - estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada, buscando a cooperação
entre agentes públicos e privados, em especial com conselhos setoriais,
universidades e entidades de classe, visando à produção e à validação de
informações.
Art. 165-C. O Cadastro Territorial Municipal - CTM terá cadastro único,
multifinalitário, que reunirá informações de natureza imobiliária, tributária,
judicial, patrimonial, ambiental e outras de interesse para a gestão municipal,
inclusive sobre planos, programas e projetos.
Art. 165-D. O Poder Executivo Municipal dará ampla publicidade a todos os
documentos e informações de relevante interesse público, produzidos no processo
de elaboração, revisão, aperfeiçoamento e implementação do presente Plano
Diretor Municipal, bem como no controle e fiscalização de sua implementação, a
fim de assegurar o conhecimento dos mesmos, ressalvadas as situações em que o
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Seção II - Do Acompanhamento e Gestão do Plano Diretor Municipal
Art. 165-F. O Plano Diretor Municipal deverá ser revisado e atualizado em um
prazo máximo de 10 (dez) anos, bem como terá suas diretrizes e propostas avaliadas
e monitoradas, periodicamente, assim que necessário, mas nunca no prazo superior
a 1 (um) ano.
Art. 165-G. O Poder Executivo Municipal criará a Comissão do Plano Diretor
Municipal - CPDM, composta por técnicos representantes das unidades de governo,
com as seguintes funções:
I - institucionalizar o processo permanente e sistematizado de atualização da
legislação municipal concernente à gestão territorial;
II - coordenar a elaboração e acompanhar a execução, promovendo o contínuo
aperfeiçoamento e eficácia dos planos, programas e projetos de desenvolvimento do
Município;
III - promover a integração dos planos, programas e projetos setoriais, tanto no
âmbito municipal, quanto com órgãos públicos ou instituições de outros níveis
governamentais;
IV - atualizar diretrizes, documentar os procedimentos técnicos e produzir
indicadores de desenvolvimento; e
V - promover a gestão da informação municipal, que também contará com
representantes da sociedade civil.
Seção III - Da Gestão Democrática
Art. 165-H. A gestão democrática tem como objetivo estabelecer uma relação entre
a Administração Pública e a população, construída com base na democracia
comunitária e na cidadania, assegurando o controle pela sociedade e visando a
sustentabilidade do Município.
Art. 165-J. São diretrizes gerais da gestão democrática:
I - valorizar o papel da sociedade civil organizada e do cidadão como participantes
ativos e colaboradores, cogestores e fiscalizadores das atividades da Administração
Pública;
II - ampliar e promover a interação da sociedade com o Poder Público garantindo
uma gestão integrada, envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo e a sociedade
civil;
III - garantir o funcionamento dos instrumentos de participação e controle social
previstos nesta Lei e em legislação específica; e
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IV - promover formas de participação e organização, ampliando a
representatividade da sociedade.
Art. 165-K. A gestão democrática será implementada através das seguintes
estruturas:
I - órgãos colegiados, tais como o Conselho Municipal de Planejamento (instituído
pela lei nº 2585/2006);
II - debates, audiências e consultas públicas;
III - conferências;
IV - iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de
desenvolvimento sustentável do Município;
V - plebiscito;
VI - referendo; e
VII - orçamento elaborado com a participação da comunidade.
§1º O plebiscito é caracterizado por ser uma consulta de caráter geral que visa
decidir previamente sobre fato específico, decisão política, programa ou obra
pública, a ser exercitado no âmbito da competência municipal, relacionada aos
interesses da comunidade local.
§2º O referendo é a manifestação do eleitorado sobre matéria legislativa de âmbito
municipal decidida no todo ou em parte.
Art. 165-L O plebiscito é caracterizado por ser uma consulta de caráter geral que
visa decidir previamente sobre fato específico, decisão política, programa ou obra
pública, a ser exercitado no âmbito da competência municipal, relacionada aos
interesses da comunidade local.
Art. 165-M.. O referendo é a manifestação do eleitorado sobre matéria legislativa
de âmbito municipal decidida no todo ou em parte.
Art. 25. Renumera as Disposições Transitórias como Título VIII da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de
2006, revoga o art. 169 e acresce os seguintes dispositivos:
Art.169. São consideradas como partes integrantes da presente Lei os mapas e
planilhas que a acompanham, sob a forma de Anexos, numerados de I a VIII, com
o seguinte conteúdo:
I - Anexo I Perímetro Urbano;
II -Anexo II-1 Demandas Sociais para o Primeiro Plano Estratégico;
III - Anexo IIIIV - Anexo IIIV - Anexo IIIVI - Anexo III-4 Parâmetros para Parcelamento do Solo Urbano;
VII - Anexo V-1 Mapa de Classificação das Vias do Município;
VIII - Anexo V-2 Mapa de Identificação de áreas de exceção por padrão
emergente;
IX - Anexo V-3 Parâmetros de Ocupação e Uso do Solo do Modelo Espacial
Rural;
X - Anexo V-4 Parâmetros de Ocupação e Uso do Solo para Áreas de Exceção;
XI - Anexo VI Mapa do contexto do Município na Região Metropolitana de Porto
Alegre;
XII - Anexo VII Área de Aplicação dos Instrumentos Urbanísticos;
XIII - Anexo VIII Parâmetros de Estacionamento.
Art. 170. Rampas, degraus e escadas de acesso às edificações não poderão ser
construídos no/sobre o passeio público.
Art. 171. Projetos considerados sustentáveis poderão ter isenção de taxas quando
submetidos à aprovação e licenciamento, a partir de critérios definidos por Decreto
do Poder Executivo.
Art. 172. Fica definido o prazo de 12 (doze) meses, a partir da publicação desta Lei,
para a revisão do Código de Obras do Município.
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Art. 173. Fica definido o prazo de 12 (doze) meses, a partir da publicação desta Lei,
para a elaboração de Lei de Regularização de Edificação (Habite Legal).
Art. 174. Fica definido o prazo de 12 (doze) meses, a partir da publicação desta Lei,
para elaboração da lei específica a que se refere o art. 103 §2º, para regulamentar
o inventário, o tombamento e a instituição de regime urbanístico específico, nas
AEPP.
Art. 175. Fica definido o prazo de 12 (doze) meses, a partir da publicação desta Lei,
para revisão do Plano Estratégico do Município, conforme disposto no TÍTULO II
da Lei Municipal nº 2584/2006.
Parágrafo único. As demandas sociais que constam no ANEXO II-1 deverão ser
revisadas e atualizadas para serem consideradas na elaboração do Plano
Estratégico.
Art. 176. Fica definido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da publicação
desta Lei, para a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana.
Art. 177. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26. Fica acrescido o ANEXO VIII na da Lei n. 2.584, de 29 de dezembro de 2006.

ANEXO VIII
Parâmetros de Estacionamento

ATIVIDADE

VAGAS MÍNIMAS DE ESTACIONAMENTO

residência unifamiliar

facultativo
facultativo até o máximo de 2 vagas por
economia
a critério de projeto
a critério de projeto
a critério de projeto
a critério de projeto
análise especial
análise especial
análise especial
análise especial
análise especial
a critério de projeto
1 vaga por apartamento
a critério de projeto
análise especial

residência multifamiliar e coletiva
comercio varejista e serviços
mercados e similares
centros comerciais
indústria, terminal, armazém, depósito
boates, salão de festas, clubes
auditório, cinema, teatro
esportes
ensino
hospital e outros de saúde
hotel
motel
parques e similares
pavilhão/feiras, exposições

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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4

3,5

3,5

1

0,8

0,1

0,1

0,75

0,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

50

60

5

5

60

70

70

70

80

85

TO
%

50

30

90

90

30

20

20

20

10

5

TP
%

4

Livre

-

-

Livre

4

4

4

0

0

Afast.
Frontal

1,5

Livre

Livre

Livre

Livre

0

0

0-4

0-4

0

Afast.
Lateral

8

8

6

6

8

8

12

16

16

22

+1

Envelope
Altura
Altura
Genérica Relativa

-

-

Compensa

-

Esquina

Área de interesse paisagístico
Área de proteção permanente
L = 500 metros

Area que contem Área de Preservação
Permanete exigindo cumprimento de
legislação ambiental específica.

Área de interesse do patrimônio
cultural e urbano

Observações
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Não computar TO (Limite 60% do índice) nas Área de Pilotis e Vagas de Garagem
Altura Max. Relativa (Desc. Volume de Cx.de água e Volume do Elevador)
CONVENÇÕES:
Zona: refere-se à localização do trecho urbano onde os parâmetros se aplicam.
Índice de Aproveitamento Básico (IA BÁSICO) e Índice de Aproveitamento Máximo (IA MÁXIMO): é o índice referido no artigo 41.
Taxa de Ocupação (TO): índice urbanístico que limita a máxima projeção ortogonal possível da área construída sobre o lote em questão.
Taxa de Permeabilidade: é a relação entre a parte permeável (permite a infiltração de água no solo), livre de qualquer edificação, e a área do lote.
Recuo Viário: é o recuo referido no artigo 41.

OBSERVAÇÕES:

4

IA
IA
BÁSICO MÁXIMO

1

ZONA

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO PARA O MODELO ESPACIAL URBANO

ANEXO III - 3

Proposta de Alteração de Anexo III- do Plano Diretor Municipal
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Envelope: é o conjunto de parâmetros que definem o volume da edificação que faz frente à via pública, composto de cinco elementos.
Afast. Frontal: é o parâmetro que define a distância que a fachada da edificação deverá manter da testada do lote.
Afast. Lateral: é a distância que a fachada ou fachadas laterais deverá manter das divisas do lote. Afastamentos laterais permitem três possi
deverá se alinhar pelas divisas laterais;
;
Altura Genérica: é o parâmetro que estabelece a altura máxima da edificação, expressa em metros medidos em relação à cota média da testada do terreno.
Altura Relativa: é o parâmetro que estabelece a altura máxima da edificação em relação às edificações existentes nos terrenos lindeiros, expressa em números de pavimentos. A
eventual prescrição de altura relativa supera a de altura genérica.
Esquina: permite prescrever condições especiais para terrenos situados nas esquinas. São duas possibilidades: a) nenhuma prescrição, que indica que os parâmetros são os mesmos
s, em relação à altura genérica prescrita para a área.
Compensa: permite que um pavimento seja adicionado à edificação em troca de criação de área pública no térreo.
Área de interesse do patrimônio cultural e urbano: os elementos arquitetônicos inseridos nesta área com valor histórico e cultural poderão sofrer alteração segundo análise previa,
caso a caso, visando a conservação das características da zona 1.

Serviços de
Infraestrutura

Áreas
Públicas

SIM

Drenagem Pluvial

SIM

SIM

SIM

Meio-fio

EVU
EVU
15%
EVU
SIM
I, P, B

EVU
EVU
10%

20%
EVU

Posto de Saúde
Área Verde
Centro Comunitário EVU
Rede de Água
SIM
Pavimentação
A, P, B

Escola
Creche

15%
EVU
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-

SIM
SIM

SIM (1)

SIM

EVU
SIM

EVU
EVU
5%

10%
EVU

20.000 m²
400 m
EVU

600 m 2
20 m

300 m 2
15 m

INDUSTRIAL

SIM (1)

EVU
SIM
A, P, B (1)

EVU
EVU
10%

20%
EVU

EVU

5000 m2
10.000 m²
150 m
EVU

Equip. Urbanos

Quarteirão

125m²

125m²
5m

LOTES
ISOLADOS

125 m²

Área mínima
Testada mínima
Área mínima
Área máxima
Face máxima
Sistema Viário

Lote de
Esquina

250 m 2
8m
5000 m2
10.000 m 2
200 m
EVU

200 m 2
8m
5000 m 2
10.000 m²
150 m
EVU

Área mínima
Testada mínima

Lote
Padrão

ITEM

RESIDENCIAL LOTEAMENTOS
MÉDIA
BAIXA
POPULAR
DENSIDADE
DENSIDADE
250 m 2
300 m 2
125 m²
8m
8m
5m

PADRÕES DE PARCELAMENTO DO SOLO

ANEXO III - 4

Proposta de Alteração de Anexo III - 4 do Plano Diretor Municipal

Saibro

EVU

10%

EVU

400m
EVU

2.000 m2
20 m

SÍTIOS DE
RECREIO

SIM
CORSAN

Iluminação Pública
Esgoto Cloacal

SIM
CORSAN

SIM
SIM
CORSAN

SIM
SIM
CORSAN

SIM

A - pavimentação asfáltica ou placas de concreto portland
B - pavimentação com bloco de concreto
I - pavimentação com pedra irregular
P - pavimentação com paralelepípedo
CORSAN - diretrizes a serem definidas pela concessionária do serviço

(2) - EVU e padrões específicos das AEIS
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SIM

Cristiane Cassol Schvarstzhaupt
Arquiteta e Urbanista
CAU A68021-4
Coordenação Técnica

Vinicius De Tomasi Ribeiro
Arquiteto e Urbanista
CAU A41292-9
Coordenador Técnico do Projeto

SIM
CORSAN

SIM

CONVENÇÕES
EVU - Estudo de Viabilidade Urbana, com definição a ser dada pelo SPG por ocasião do pedido de diretrizes de parcelamento
(1) - poderão ser definidos padrões alternativos pelo SPG

SIM

Rede Elétrica

Anexos III I Hierarquia Viária
Anexo III II Zoneamento Urbano
Anexo VI Mapa RMPA
Anexo VII Instrumentos do Estatuto da Cidade
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