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PREFEITURA ML]NICIPAL DE MAIRIPORA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N'438, DE 24 DE SETEMBRO DE 2O2I

lnstitui o Plano Diretor Panicipativo de
Mairiporã e dá outras providências.

O PREFEITO DE MAIRIPORA, Senhor
Wz\LID ALI HAMID, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanoiono e

promulgo a seguinte Lei Complementar:

TITULO I

DAS DISPOSIÇÕEs pRrtUr,rrNa-nr S

Art. 1" Esta lei complementar institui o

Plano Diretor Participativo do Município de Mairiporã (PDPM), instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana, tendo como objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidâde e da propriedade e garantir o bcm-cstar
de seus habitantes, conÍbrme as diretrizes gerais da política urbana, estabclccidas pclo
art. 2' do Estatuto da Cidade, Lei Federal n" 10.257, de l0 de julho de 2001.

§ l'O Plano Dirotor Parlicipativo do
Mairiporã se fundamenta nas disposições da Constituição Federal, do Estatulo da

Cidade, da CJonstituição do Estado de São Paulo e da Lei Orgânica do Munrcipio dc
Mairipor'ã, devcndo scr revisto no prazo máximo dc dcz anos, contaclos a partir d:i (latil
cle sua publicação no Diário OÍlcrll do Município.

§ 2" O Municipio dercrír compatibilizur estc
Plano Dirctor com o I'lano tie Dcsenvolvimenlo Urbano Intesl'ado du l{egião
Metlopolitana de São Paulo, nos termos da Lci F-cdcral n" 11.U89, de l2 de janciro.1c
2015 - Estatuto da Metrópole, bem como com a Lei Esradual n" 15.790, de 1(r de abril
de 2015, que institui a Área de Proteção c Recuperação dos Nlananciais do Alto .luquery
APRM-AJ.

Art. 2" O município cleverá orsanizar a sua

administraçâo. exerccr suas atividadcs e promover sua política de desenvolvimcnrL,
utbano dentlo dc um processo pcrmanerlte de planejamcnto, atenrlendo tros objctivos e

diretrizes estabelecidos nesta [ei. conlbmre art. I l8 da l-ei Orgânica N,[Luticrpal.

§ 1" O Plano Diretor Particil;ati\'o otlenta o
processo dc planejamcnto urbano municrpal, norteando a elaboraçào:

l - dos Planos Plurianuais:
lI - das t.eis cle l)iretrizcs Orçamenlarias:
III - das Leis Orçarrcnt/rrias Anuaist
lV - da lcgislação contl)1,-:nte lrraI Dlcvislrr

ncsla lci cotnplcrlcntat, inclusivc:r lcgLt larnenruçào dos instrumentrts l['polilir:rr Lrrirtrrr.r

c habitac ional; c
V - dol planos setoriais c rios 1tro1elo,, tie

intcrvcnção urbana.

Parágralo único. Essc I'lano Diretor scrvila
de ref'erôncia para todos os agentes pitblicos e plivaclos que atlralr no municipio.
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Art. 3' O Plano Diretor Participativo de
Mairiporã abrange a totalidade do território do Município e define:

I - as diretrizes para as seguintes políticas e
sistemas setoriais:

a) Política Municipal de Habitação de

lnteresse Social;

b) Politica Municipal de

Regularização Fundiária;

c) Politica Municipal de Mobilidade
Urbana;

Municipal de Turismo;
de Infraestrutura Urbana;
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Sistema

Sistema de Equipamentos

Política Ambiental;
Sistema de Áreas P

Sociais

rotegidas,

i) Política Municipal de Saneamento.

II - os instrumentos de política urbana;

lll - o ordenamento teritorial das

as normas para a regulação do
parccl e uso do solo; e

Desenvolvimento Urbano.

TÍTULo II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETTVOS DA POLITICA URBANA

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 4" São princípios norteadorcs
Política de Desenvolvimento Urbano e Territorial em Mairiporã:

I - o princípio da t'unçào social da cidade;
II - o princípio da função socioambiental da

propriedade urbana;
III - o princípio do desenvolvimento

socioeconômico sustentável, com equilíbrio ambiental e inclusão social;
lV - o princípio da gestão democrática da

cidade; e

amento, ocupação

da

I
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Espaços Livres e Áreas Verdes; e

Macrozonas, Zonas e áreas de intervenção;

V - o Sistema de Planejamento e Gestão do
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V - o princípio do urbanismo como função
pública.

Art. 5" O cunrprimcnto da função social da

cidadc sc dá por meio:
I - do atcndimento às necessidades sociais

por u.rcio da formulação e implementação de políticas públicas participativas, com
cfctivação dos direitos sociais, previstos na Constituiçâo Federal, para todos os

habitantes do Município de Mairiporã;
II - <Ía promoção do direito à cidadc

sustentável, assim entendido como o direito à terra urbanizada, à moradia digna. ao

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos sen,iços públicos, ao

trabalho s ao lazer. estendido esses direitos às prescntcs c t-ururas gcraçõesl
III - da manutenção de núcleos rurais em

zonas urbanas e periurbanas, garantindo-se aos moradores, trabalhadores e usuários o

direito à moradia digna, ao saneamento ambiental, ao transporte e aos serviços públicos,
assinr como boas condições para o trabalho e o lazer;

IV - da proteção e recuperação do
patrimônio ambiental, de modo a promover um meio ambiente equilibrado e sustentável
para todos os habitantes do município; e

V - da implementação do prescntc Plancr

Dirctor.
Art. 6" O cumprimento da Íunçào

socioambicntal da propriedade utbana, pirblica e privada, se dá pclo atendimcnb às

cxigôncias fundamentais de ordenamento do território municipal, expressas neste Plano
Di-retor.

Art. 7" O ordenamento teritorial devc
considcrar a singularidade dos recursos e ecossistemas naturais, visando sua protcção,
recuperação e valorização como componente lirndamental da poiirica dc

desenvolvimento no município.
Art. 8' O principio do desenvohintcnto

socioeconômico sustentável implica na adoção de estratégias que viabilizcm a

instalação e funcionamento de atividades econômicas, que de forma ambientalmente
equilibrada, dinamizem a economia local e reduzam as desigualdades sociais, por.mcio
da arnpliação da olerta de trabalho e renda.

da ciriade implica na participação o" ,.i::.:;",:.1':i::Tr:i"flT':":il;:jl";:i
população, diretamente ou por intermódio de conselhos ou associações represen tativas,
nos processos de planejamento e gestão cla cidade, na definição de investirncnros
públicos e na elaboração, execução e avaliação de planos, progranlas e projetos cle

descn\ olvilrento urbano.

Art. 10. O princípio do urbanismo como
função pública norteia a definição de normas de ordem pública e interesse público por
este Plano Diretor, limitando comportamentos privados.
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CAPITULO II
DOS OBJETIVOS

Art. I I . Os objetivos que orientam este

Plano Diretor consideram as necessidades específicas do Município de Mairiporã,
identiÍicadas por meio de análises técnicas e das contribuições da sociedade civil, em

processo participativo, observadas as direhizes gerais fixadas nas políticas nacional e

estadual de desenvolvimento urbano.

A-rt. 12. Os objetivos gerais da política
urbana do Município de Mairiporã consistem em:

I - conter o avanço da urbanizaçào sobre
áreas ambientalmente frágeis, disciplinando o processo de expansão urbana;

II - prover áreas para o descnvolvinrento
econômico local, de modo ambientalmente sustentável c compatível com a protcção
ambientall

lli - mitigar as situações de risco geológico-
geotécnico, evitando ocupação de áreas inadequadas;

tV - urbanizar e regularizar os

assentamentos precários e prover moradia de interesse social;
V - diminuir as desigualdades na oferta e

distribuição de equipamentos. serviços e infraestrutura urbana, visando à

universalização do acesso, notadamente ao saneamento básico; e

VI - regular o uso e a ocupação do solo de

modo a:

a) compatibilizar parcelamcnto do
solo e infraestrutura urbana;

b) aumentar a permeabilidade do solo
e evitar a degradação ambiental;

municipal, para beneficio social,
polÍticas e investimentos públicos;

c) recuperar ao poder público
a valorizaçáo de irnóveis urbanos resultante das

d) consolidar as ccrrtralidades
existentcs, garantindo a identidade do local;

e) requalificar o ambiente urbano, pot
meio da implantação do sistema dc árcas protegidas. espaços livres e áreas vcrdcs do
município;

Q implcrncrtar sistcnra dc
planejamento c gcstão dcmocrático c pzrrticipativo, garantindo a rransparôncia do
processo de planc.jamcnto e clecisão sobre o descnvolv irncnto nrunicipal; c



w
+Lç.
í.2_PREFEITURA MLINICIPAI- DE MAIRIPORA

EST'ADq DE sÃ0 PAUl.0

g) . respeitar as diretrizes e ditames da

Lei Estadual n' 15.790/15, que institui a Area de Proteção e Recuperação dos

Mananciais do Alto Juquery APRM-AJ.

TÍTULO III

DOS EIXOS ESTRUTURANTES DE POLiTICAS SETORIAIS

Art. 13. As políticas públicas setoriais

integram a Política de Desenvolvimento Uóano do Município, contribuindo para a

consolidação do modelo de desenvolvimento previsto neste Plano Diretor Participativo.

CAPITULO t

DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDÁRIA

Art. 14. A Política Municipal de Habitação

de lnleresse Social e Regularização Fundiária compreende a produção de HIS -

Habitação de lnteresse Social e de HMP - Habitação de Mercado Popular. e a

regularização fundirlria de assentamentos precários e áreas irregulares, com fundamento

nas seguintes norrnas:

I - Estaruto da Cidade, Lei Fcderal n"

10.257, de 2001;
ll- Lei Federal n" ll.l24. de l6 de

juúo de 2005, que instituiu a Política Nacional de Habitação de Intcresse Social;
III- Lci Fcdcral n" 13.465. dc 1l de

julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundirilia rural e urbana; e

IV - Lci Orgânica Municipal c tlemais

normas municipais, em especial no PLHIS - Plano Local de Habitação de lntcrcsse
Social.

Art. 15. Para Íins desta lei, considera-sc:

I - Habitação de Interesse Social (HIS),
aquela destinada à faixa de renda familiar mensal de ate R$ 4.400,00 (quatro mil e

quatrocentos reais); e

II - Habitação cle Mcrcado Popular
(HMP), aquela destinada à faixa de renda familiar mensal superior a R$ 21.400.00

(quatro mil e quatrocentos reais) e igual ou inferior a 9.900,00 (novc nril c novcccntos
reais).

ParágraÍb único. Os valorcs previstos r.ro

art. 15 serão atualizados anualmcntc pelo Executivo, a cada mês de junho, dc acordo
corn o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Arnplo (IPCA) oll orrtro cluc vicr a

substituí-lo.
Art. 16. São ob.jctivos da Política

Municipal de FIIS - I-labitação de Intclcssc Social c llcgularizlçíio I;untlitiria:

-l
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I - garantil o direito ri moradia digna
como direito social, conformc previsto no art. 6'da Constituição da Rcpúblioa;

ll- promovcr a urbanização e a

rcgularizaçào fundiária dos nÍrcleos urbanos irregulares çlassificados como de interesse

soc ia l;
m - garantir o acesso à tcrra urbanizada,

com reversão da tendência de periferização e ocupação de espaços inadcquados pela
população de baixa renda, utilizando os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e

no presente Plano Diretor;
tV - reduzir o ddicll habitacional; e

V - estimular a produção de HIS -

Habitação de lnteresse Social, ampliando a oferta e melhorando as condições de

habitabilidade da populaçâo de baixa t"'du 
pu.ágruro úrnico. A execução da porítica

Municipal de HIS - Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária deverá ser
articulada às políticas do eixo do Meio Ambiente e Saneamento, tendo como foco
principal:

I - inibir novas ocupações inegulares

em áreas ambientalmente frágeis; e

II - recuperar as áreas de risco e as áreas

de proteção ambiental, especialmente aquelas ocupadas por moradia e quc não são

passíveis de urbanização ou de regularização fundiaria.

I

AÍt. 17. Os programas. as ações e os

investimentos, públicos e privados, concernentes à Política Municipal de Habitação de

lnteresse Social e Regrúarização Fundiária serão oricntados pelas seguintes diretrizes:

I - ampliação dos investimentos
públicos municipais em política habitacional de interessc social, com vistas à melhoria
das condições de habitabilidade nos assentamentos precários, vinculando recursos
orçamcntários ao Fundo Habitacional de Interesse Social, criado pelo presente Plano
Diretor, inclusive para aquisição de terra e produção habitacional;

il - promoção da urbanização c

regularização urbanística, jurídica, fundiária e ambiental dos assentamentos
habitacionais precários e irregulares:

m - priorização do atendimento da
população de baixa renda rcsidente em imóveis ou áreas insalubres, áreas de risco e

áreas cle preservação permancnte e implementação de programas de reabilitação tisica e

ambiental dessas áreas, de modo a garantir a integridade fisica, o direito à moradia e a
recuperação da qualidade ambicntal das mesmas:

[V - inibição da ocupaçâo irregular de
novas áreas mediante a aplicação cle normas adequadas, de instrLrmenkrs urbanisticos e

dc ações de fiscalização;
\'- iomento l crlprccntlirncntos clc HIS

- Habitação de lnteresse Social por rncio dc cntidades;
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VI - incentivo a empreendimentos que

garantam maior diversidade nas tipologias habitacionais, e implementação de um
programa de assistência técnica à construção de habitações de interesse social; e

VII - associação da Política Municipal de

HIS - Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária a programas sociais de

geração de emprego e renda.

Art. 18. O Poder Executivo revisará o

PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social, compatibilizando-o corr estc

Plano Diretor Participativo.
Parâgrafo único. A revisào do PLHIS -

Plano Local de Habitação de Interesse Social deverá observar o seguintc contcÍtdo
minimo:

I - avaliação dos resultados parciais do
PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social, elaborado em 2012, em cspecial,
quanto aos seguintes aspectos:

a) efetivação das cstratégias

delineadas I

habitacionais; " 
o) desempeúo dos prog amas

c) realizagão das açôes nclc
recomendadas, com base em indicadores quantitativos e qualitativos previamente
definidos.

II - atualização do diagnóstico
habitacional, com a devida revisão e complementação das necessidades habrtacionais e

caraterização dos assentamentos precários;
m - revisão, atualização e

complementação das linhas programáticas e do plano dc ação;
fV - prosrama de regularizaçrio tundiária

e urbanística dos assentamentos precários e loteamentos irregulares de baixa renda:
V - programa de assistência tecnica à

construção dc habitações de interesse social;
VI - revisão dos custos totais para

atendimento do déficit e cla inadequação habitacional; e

VII - dimensionamento da quantidade dc
tcrra urbana necessária ao atendimento do déficit e identi{icação e localização de terras
aptas para novos emprecndimentos habitacionais de interesse social.

CAPITULO II
DA MOBILIDADE URBANA

Art. 19. A Política Municipal de

Mobilidade Urbana fundamenta-se na Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei
Federal nn 12.587, de 3 de.janeiro de 2012, devendo atcntler às diretrizes gerais do

T
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Estatuto da Cidade, Lei Federal n" 10.257, de 2001 e Código de Trânsito Brasileiro, Lei
Federal n' 9.503, de 23 de setembro de 1997 .

Art. 20. A Politica Municipal de

Mobilidade Urbana tem como objctivo geral contribuir para o accsso universal à cidade,

por meio do planejamento e da gcstão democrática do Sistema Municipal de Mobilidade
Urbana de Mairiporã.

Parágrafo único. O Sistema Municipal de

Mobilidade Urbana de Mairiporã deve articular e integrar os seguintes conlponentes:
I - sistema viário;
II - fansporte; e

m - trânsito.

Art. 21. São princípios gerais da Política
Municipal de Mobilidade Urbana de Mairiporã:

I - integração com a política de

desenvolvimento urbano e com as politicas setoriais de habitação, saneamento e

infraestrutura, planejamento e gestão do uso do solo e com a política municipal de meio
ambiente;

II - eficiência, eficácia e efetividade na

circulação urbana e na prestação dos serviços de transpoÍe urbano;

m - garantia de acessibilidade universal;

IV - mitigação dos custos ambientais,
sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade; e

V - geslào democrática e controle social
da Politica.

AÍt. 22. São objetivos da Política
Municipal de Mobilidade Urbana:

I - pnorizar o transporte público
coletivo sobre o transporte individual e os modos de transporte não motorizados sobre
os motorizados;

I1 - criar condições viárias de
mobilidade e acessibilidade para os pedestres, ciclistas e pessoas corn necessidacles
cspeciais ou com restrição de mobilidade;

m - reduzir a ncccssidadc dc
deslocamentos motorizados e estirnular o uso do transporte cicloviário;

IV - melhorar a qualidade dos serviços
de transporte coletivo, desestimulando o uso do tÍansporte individual motorizado;

V - estruturar () sistcma viário do
município, de modo a atcndcr adequadamcnte as necessidades dc clcslocamento atuais e

lutriras:
VI - prover n ntobilidadc eont conlbrto c

scgurança;
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VII - integrar o município ao sistema de

mobilidade metropolitano.
VIII - planejar, regular e fiscalizar o

Sistema Municipal de Transporte;
IX - planejar, regular e fiscalizar o Sistema

Viário Municipal; e
X - planejar, regular e fiscalizar o Sistema

Municipal de Trânsito, no âmbito de competência do município.

AÍt. 23. São diretrizes gerais da Política

Municipal de Mobilidade Urbana:
I - promoção do desenvolvimento

sustentável, com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos

deslocamentos de pessoas e cargas, incluindo a redução dos acidentes de trânsito, das

emissões de poluentes, da poluição sonora e da deterioração do patrimônio edilicado;
II - melhoria das condições de

mobilidade da população, com redução dos tempos de viagem e garantia de eonltrrto,
segurança, diversidade modal, modicidade tarifária e aumento do número de itincrários
e da frota do transporte coletivo;

m - estruturação do sistema viário com

prioridade para a segurança e a qualidade de vida dos moradores, e não à lluidez do

tráfego de vcículos;
IV - melhoria das calçadas, ampliando

sua dimensão quando possível;
V - aunlento da participação do

transpofie público coletivo e do transporte não motorizado na divisão modal:
VI - intcgração entre os diferentes modos

e serviços de transporte;
VII - equiclade no acesso ao transporte

público coletivo;
VIII - segurança nos deslocanrcntos das

pessoas;

IX - estÍuturação da gestão local,
fortalecendo o papel regulador dos serviços de transporte público e trânsito;

X - indicação de fluxos otimizados para o
transporte dc cargas, visando à redução dos impactos ambientais;

XI - indicação de fluxos otimizados para o
transporte coletivo, considcrando sua integração com os fluxos peatonais e ciclol iários.
c, clcstes, com ô sistcma cle áreas verdes, na busca de alternativas eficientes dc
deslocamento no município; e

XII - cumprimenÍo das normas gerais c

criterios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras clc

neccssidades espcciais ou corn mobiliclade reduzida, de acordo com a legrslaçào ftclcral
pcrtinonte.
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Seção I
Da Política Municipal de furismo

AÍÍ. 24. A Política Municipal de Turismo
consiste no coojunto de ações destinadas ao crescimento quantitativo e qualitativo da

atividade turistica, em especial a capacitação e instituição de mecanismos que resultem
no reposicionamento dessa atividade na economia de Mairiporã.

Art. 25. São objctivos da Política
Municipal de Turismo:

I - fomentar a atividade turística,
transformando-a em uma alternativa econômica para as porções ambientalmente
sensiveis do território municipal;

II - promover o ecoturismo como làtor
de sustentabilidade dos meios visitados, com envolvimento sociocultural e econômico
das comunidades no desenvolvimento da atividade; e

m - incentivar o desenvolvimento do
turismo rural, gastronômico, de aventura, de entretenimento e eventos em geral.

AÍt. 26. São diretrizes para a Política
Municipal de Turismo:

I - promoção e diwlgação de eventos e

projetos relacionados ao turismo rural e ecológico, de moclo a inserir o município nos
fl uxos turísticos regionais;

II - partic ipação
c nacionais. conro meio

do
para

em
suas

munlclpro
divulgareventos turísticos locais, regionais

potencialidades;
III - implantação de roteiros de turismo

rural e ecológico, aproveitando os diferentes arativos naturais e culturais;
fV - elaboração de projeto de sinalizaçào

turistica, indicando as vias de acesso aos principais atrativos, e melhoria da
infraestrutura de visitação dos atrativos existentes e a implantar;

V - capacitação para o planejamento e

gestão dc empreendimentos turísticos nas áreas de alimentação, hospcdaeem, atrativos e

comércio e incentivo ao entprcendedorismo em atividadcs dc comórcio e serviços
relacionadas ao turismo, visando à criação de pequenas empresas e o apoio ao MEI
N4 icroempreendedor Indrvidual ;

VI - formação dc rccursos humanos para
o setor turístico, em especial a formação de guias turísticos. motivando e estimulando os
jovcns a assumir esse tipo de atividade:

VII - elaboraçiio rlo plano dc nlanejo. bem
como da capacidade de carga dos atrativos naturais cont o prop(')sito dc proteeê-los c
controlar o acesso do turismo pretlatório; e

.I

CAPÍTULO M
DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
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VIII - promoção da importância da

atividade turística e todo o poder de pertencimento da história, dos atrativos naturais e

demais produtos turísticos nas redes de ensino pública e privada do municipio.

Art. 27. O PDTUR Plano Diretor de

Turismo, instrumento previsto na Lei Estadual Complementar n" 1.261, de 29 de abril
de 2015, deve abranger todo o teüitório municipal, compreendendo como contcíLdo

mínimo a avaliação dos resultados parciais do PDTUR Plano Diretor de Turismo, no

que diz respeito à efetivação das estratégias e metas delineadas, ao descmpenho dos

programas e à realização das ações recomendadas em indicadores quantitativos e

qualitativos previamente relatadas no diagnóstico.
Parágrafo único. O Poder Executivo

revisará o PDTLTR Plano Diretor de Turismo a cada tt'ês anos, como prer ô a Lei

Complementar n' 1 .261 , de 201 5, compatibilizando com este Plano Diretor e ooln a

legislação ambiental e integlando-o às demais políticas e prog.ramas setoriais

municipais.

Secão II
istema de Infraestru ra

Infl'aestrurura:
, I- raoionalizar a ocupaçào

utilizâção da infraestrutura instalada e por instalar;

infrâeskuturâ urbana e aos serviços de utilidade pública correspondentes;
III - distribuir a infraestrutura

serviços de utilidade pública de forma espacialmente equilibrada e socialmente justai

e beneficic,s decorentes das obras 
" 

r"-,noJX.-,ru*ulliLl;n'Tff,*i.t*ição 
dos ô,us

V - compatibilizar a implantação e

nlanutenção da infraestrutura dos serviços públicos com as dirctrizcs do zoneamcnto do
municipio: 

vr - incentivar a pesquisl e o
desenvolvimento de novas tecnologias, buscando otimizar o uso clos recursos dos
sistemas de infraestrutura urbana e dos serviços de utilidade p(rblica. garantindo um
ambientc equilibrado e sustentávcl; e

VII - promover a gestão integrada da
infraestrutura e o uso racional do subsolo e do espaço aéreo urbano, garantindo o
compartilhamento das redes não emissoras de radiação, coordcnando ações com
concessionários e prestadores de serviços c assegurando a prcsclvação das condições
ambientais urbanas.

ea

«4
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l- racionalizar a ocupaçào e a

utilização da inÍiaestrutura instalada e por instalar, garantrndo o compartilhamcnto e

evitando a duplicação de equipamcntos;
ll - garantir a preservaçào do solo c do

lcnçol freático, realizando as obras e manutenção necessárias para o devido isolarncnto
das rcdcs dc serviços de infracstrutura;

III- promovcr a instalação e manutenção
dos equipamentos de infraestrutura e dos serviços de utilidade pública, garantindo o

menor incômodo possível aos moradores e usuários do local, bem como exigindo a

reparação das vias, calçadas e logradouros públicos;
[V - proibir a deposição dc material

radioativo e qualquer outro produto contaminante no subsolo e promover ações que
visem preservar e descontaminar o subsolo;

V - cadastrar e manter banco dc dados
atualizado sobre as redes de ágna, esgoto, telefone, energia elétrica, cabos e demais
redes que utilizam o subsolo; e

Vl - fiscalizar as ações das prestadoras
de serviços, no intuito de acompanhar as ações das mesmas para evitã o incômodo aos

munícipes e gerando prejuízo ao município e ao erário público.

Seção III
Do Sistema de Equipamentos Sociais

Art. 30. São componentes do Sistema de

Equipamentos Sociais:

os ecluipamentos de educaçiro;
os e quipamentos de saúdc;
os cquipamentos de esportes e lazer;
os cquipamentos de cultura; c

os rcluipamentos de assistôncia

Art. 3l . A adequada implantaçào de un.r

Sistema de Equipamentos Sociais visa:
I- protegor a família e a pcssoa, oorrl

prioridade de atendimento às famílias e gnrpos sociais mais vr-rlneráveis, cm cspccial
crianças. jovens, mulheres, idosos, negros, comunidades indígenas. LCBT. quilonrbolas
e pessoas com deficiência;

II - rcduzil as dcsigualdadcs
socioespaciais, suprindo carências de equipamentos e inÍracstrutura urbana nos bailros
com maior vulnerabilidade sociall

lI1 - suprir todas as áreas habrtacionais
com os equipamcntos necessários à satisÍação das ncccssidades básicas clc saúdc.

educação, lazer, csportc, cultura c assistôncia social tlc sua população: c
IV - ampliar a acessibrlidade ri lcdc ile

equipamentos e aos sisterrlas de rnobilidade urbana. inclLtirrdo pcdcstres e crclor'ius.

í'/.L

I
II-

rv-

social.
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Art. 32. Sâo dirctrizcs tlo Sisterna de

lrquiparncntos Sociais:

I - priorrzação do uso dc tcrrenos
pírblicos e equipamentos ociosos ou subutilizados para a instalação dc equipanrentos
sociais, como forma de potencializar o uso do cspaço público já constituído;

II - inclusão de mais de um
equipamento no mesmo terreno. de modo a compatibilizar diferentes demandas por
equipamentos no território, otimizando o uso de terrenos e favorecendo a intcgraçâo
entrc políticas sociais;

IIl - integração territorial de programas e

projetos vinculados às políticas sociais, como forma de potencializar scus cleitos
positivos, particularmente no que diz respeito à inclusão social c à diminuiçrio das

desigualdades;
ry - descentralização da redc de

equipamentos sociais básicos nos bairros, de modo a conttibuir para a formaçào de
pequenas centralidades;

V - descentralização das atividades e

equipamentos culturais; e

VI - fortalecimento das instâncias de
participação e de controle da sociedade civil sobre as políticas sociais.

Art. 33. O uso dos imóveis públicos para
instalação de equipamentos sociais deverá atender às seguintes diretrizes:

I - implantação dos equipamcntos
sociais dc acordo com a demanda atual e projetada e cort a infraestrutura, o àcesso. o
transporte e demais critérios pertinentes;

II - elaboração de plano de ocupação,
reorganização e revitalização de áreas de médio e grancle porte, de lorma a evitar a
ocupação desordenada por vários equipamentos sociais dissociados urbanisticamente;

III - estabclecimento dc parcerias com a

iniciativa prir. ada e com associações de moradores na gcstão dos espaços públicos;
IV - integração dos espaços pirblicos corn

o cntorno, promovendo, junto aos órgãos competentes, os tratamcntos urbanisticos e tle
inÍ'raestrutura adequados; e

V - criação de espaços destinados a
ativiclades de associações de cuitura popular.

CAPÍTULO IV
DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Seção I
Da Política Ambiental

Art. 34. A Política Ambiental Municipal de
Mairiporã será instituída por lei e obedecerá às diretrizes gerais <1a Lei Federal n.6.93g,

T
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de 3l de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus

fins e mecanismos de formulação e aplicação, da Lei Estadual n'9.509, de 20 de março

de 1997, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus Íins e

nrecanismos de formulação e aplicação, da Lei Federal n' I1.428, de 22 de dczembro de

2006, coúecida como Lei da Mata Atlântica, regulamentada pelo Decreto n'' 6.660, de

21 de novembro de 2008 e da Lei Estadual n" 9.509, de 20 de março de 1997, que

dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de

formulagão e aplicação.

Parágrafo único. A lei municipal a ser
instituída de que trata o caput do art. 34 dtsporá sobre os componentes biofisicos e
socioeconômicos que impliquem em impactos sobre o meio ambiente .

Art. 36. Para o cumprimento dos objetivos
da Política Municipal Ambientai os programas, ações e investimentos, públicos e

privados, devem ser orientados pelas seguintes diretrizes:
I - contenção do desr.natamento,

preservação e recuperação dos maciços de vegetação nativa remanescente do bioma da
mata atlântica, bem como das matas ciliares, conforme plano municipal dc conservação
e recuperação segundo diretrizes gerais e contendo, no mínimo, os seguintcs itens:

a) diagnóstico da vegetação nativa,
contendo mapeamento dos remaaescontes em escala de 1:50.000 ou maior;

b) indicação dos principais vctores dc
desmatamento ou destnrição da vegetação nativa;

c) indicação dc áreas prioritárias para
conservação e recuperação da vegctação nativa; e

d) indicações de ações preventivas aos

desmatamentos ou destruiçâo da vegetação nativa de conservação e utilização
sustcntável da Mata Atlântica no municipio.

ll - implementação dc programa de
arborizaçáo urbana, respeitando os biomas locais;

III , Í'omento à politica de prestação de
seruiços ambientais;

'I

Art. 35. A Política Ambicntal Municipal de

Mairiporã tem como objetivo geral assegurar o desenvolvimcnto sustentável c il
manutenção de ambiente propicio à vida e como objetivos específicos:

I - valorrzar a biodiversidade local e

preservar, conservar e recuperar a paisagem c os ecossistemas narur'ais;
It - reduzir os níveis de poiuição e de

degradação em todas as suas formas;
IU- garantir a proteção e a recuperação

da qualidade ambiental dos recursos hídricos, inclusive das águas subterrâneas; e

lV - compatibilizar o uso do solo para
turismo e lazer com a preservação ambiental.
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IV - promoção da educação ambiental
como instrumento para sustentação das políticas públicas ambientais, em articulação
com as demais políticas setoriais e, inclusive, por mcio de projetos dc educação
ambiental nas escolas;

V - adoção de um modelo de gestão

ambiental integrada pêra assegurar que as consequências ambientais das propostas de

desenvolvimento sejarir compreendidas e devidamente consideradas no processo de

planejamento; e
VI - implantação de mecanismos de

fi scalização das áreas ambientalmente protegidas.
Parágrafo único. O plano municipal de que

trata o caput do art. 36 poderá ser elaborado em parceria com instituições de pesquisa ou
organizações da sociedade civil, devendo ser aprovado pelo conselho municipal de meio
ambiente.

Art. 37. A Política Ambiental Municipal de

Mairiporã abrangerá os divcrsos setores de atuação govemamental e dcYcrá se-r

artic ada às demais políticas públicas, em espccial:

I - com relação à Política Urbana, dcvc
alcançar as diretrizes dc uso e ocupação do solo, obser,rando aspectos dc
sLtsceptibilidade dos terenos e de conservação e valorização do patrimônio natural c

cultural:
II - com relação à Política de

Dcscnvolvimento Econômico, deve alcançar ações voltadas ao setor ftrristico, a partir do
reconhecimento e valorização do patrimônio ambiental do município e sua capacidade
de suporte ao uso e visitação pública, além de atividades cle baixo impacto em áreas
apropriadas para aumentar a geração de emprego e rentla da população; e

Ill - corÍr relação zi Politica de
Saneamento, deve alcançar açôes que visem níveis cresccntes de salubriclade ambicntal
e controle dos vetores de doença^s transmissiveis, promovendo a recuperação e

preservação dos recursos ambientais do município.

Seção II

Do Sistema de Áreas Protegidas, Espaços Livres e Áreas Verdes

Protegidas, Espaços Livres e Áreas Verdes:

escalas municipal e regional;

serviços ambientais;

Art. 38. São objetivos do Sistema de Áreas

l - formar corredores ecológicos nas

II - conservar as áreas prcstadoras de

lll - proteger e recuperar os

IV - qualificar as áreas vcrdes públicas;

,l
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remanescentes de vegetação natural;
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cultura pelos bairros e regiões da cidade; e

verdes de propriedade particular.

V - ampliar e distribuir áreas de lazer e

VI - incentivar a conservação das áreas

Aú. 39. Sào cliretrizes reiativas às áreas

protegidas, espaços livres e áreas verdes do município:
I - adequado tratamento da vcgetaçào

como componente integrador da paisagem urbana;
II - manutcnção e ampliação da

arborização urbana, promovendo interligações entre os espaços livres c árcas lcrdcs de
importância ambiental local e regional, por meio do Sistema Municipal de Áreus Verdes
e de Lazer;

m - criação de instrumentos legais
destinados a estimulâr parcerias entre os setores pÍrblico e privado para implantação e

manutenção de espaços livres e áreas verdes, garantindo a participação popular e

respeitada a supremacia do interesse coletivo, o uso dcmocrático do território municrpal
e o acesso universal ao patrimônio natural;

IV - recuperação de espaços livres e

áreas verdes degradadas de importância paisagístico-ambiental;
V - proteção e recuperação das áreas dc

preservação permanente, com a implantação de parqucs lineares ao longo rlos cLrrsos

d'ágr:a;
Vl - promoção de açôes de recuperação

ambiental e amp[iação de áreas permeáveis e vegetadas nas áreas de flindos dc vale e

em cabeceiras de drenagem e planicies aluviais;
Vil - adoção de mecanismos de

compensação ambiental para aquisição de imóveis destinados à implantação de áreas
verdes públicas e ampliação das áreas permeáveis;

VIII - prescrvação das áreas pennchveis,
com vegetação significativa, em imóveis urbanos de propriedade particular;

IX - incentivo à agricultura urbana nos
espaços livres;

X - renaturalização e/ou recuperação das

margens de rios e córregos;

XI - priorização de espécies nativas na
arborização urbana;

XII - criaçiro rlc áreas de lazer nos bairlos: e

XIII - implantação de ruas dc lazer.

CONCIDADE, propor a criação
ambientalmente protegidas.

Art. 40. Poderá a sociedade, por meio do
pelo poder público municipal de novas áreas

§ 1' No prazo de trezentos e sesscnta dias
da entrada em vigor da presentc lei complementar, deverá o cOMDEMA deliberar

l
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sobre a pertinência de criação de área ambientalmente protegida na bacia do Rio

Jundraí.

§ 2" No prazo de trezentos c scssenta dias

da entrada cm vigor da prcsente lei complementar. detcrá o Erecutivo NlrLnicipal

propor à deliberação do CONCIDADE, do COMTUR c do COMDEMA, minuta dc

proleto de lei sobre o Plano de Implementação de Corredores Ecoturísticos

representados no Anexo II, Mapa 6.

§ 3" A minuta do projeto de lei mencionado

no § 2" do art. 40 poderá versar sobre o uso e ocupação do solo dos intóvcis

imediatamcntc confrontantes às vias do corredor ecoturístico, numa distância máxima

de cem metros destas, respeitados os parâmetros do zoneamento ambiental sobre a área.

§ 4" O Plano de lmplernentaçi-ro do

Corredor Ecoturístico deverá ser subsidiado por Estudo de Impacto de Vizinhanga

previamente elaborado e aprovado.

Art. 41. A Política Municipal tlc
Saneamento adotará como modelo de planejamento e gestão a integralização dos

sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e

manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, na forma
preconizada pela Lei Federal n" 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece a

Política Nacional de Saneamento Básico e pela Lei Federai n' 12.305, de 2 de agosto de

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Atl. 42. São objetivos da Política
Municipal de Saneamento:

I- promover e melhorar a saúdc
coletiva:

Il - proteger. recuperar e melhorar as

condições an.rbtentais, por meio da expansão dos sislemas de saneamcnto, dc nrodo a

garantir a universalização do abastecimento de água potável e da colcta, atàstamento c
tratamento do esgoto;

III - manter e rccupcrar as urcir\
vegetadas, protegendo o solo contra crosôes e deslizamentos;

IV - controlar a poluição por meio dc
sistemas de drenagem e tratamento dos efluentes;

V - proteger o tcrritório contra situaçõcs
hidrológicas cxtrcmâs, visando minimizar os riscos associados à ocon'ôncia dc
inundações c dcslizamentos;

Vl - evitar a contaurinaçào do solo; e

á.rzr-:l

Secão III
Da Política Municipal de Saneamento



*

PREFEITURA MLINICIPAL DE, MAIRIPORA
ESTADO DE SÃO PAULO

+35
//z-

poluição dos corpos hídricos

rnun icipio é composto:
I-

potáve l;
II-

e destinação final do esgotarnento sanitário;
n-
IV.

destinação final dos residuos sólidos gerados.

Art. 43. O sistema dc sancamento do

pelo abastecimento público de água

pela coleta, afastamento, tratamento

pelo manejo das águas pluviais; e

pela coleta, tnnsporte, tratamento e

Saneamento deve se articular às

respeitando as seguintes d iretrizes:

Art. 44. A Política Municipal de

ações de desenvolvimento urbano e ambiental,

I - expansão do sistema de saneamento
basico dc forma associada a ações de urbanização c regularização fundiár-ia dos

asscntamentos precários;
lI - oferta de água em quantidade e

qualidade suficiente para atender às necessidades básicas, com padrões adequados de
potabilidade, inclusive em assentamentos, em áreas periurbanas c em assentamentos
urbanos isolados;

IlI - melhoria da gestão operacional e da
demanda, como o controle de perdas e reuso da água;

fV - controle do uso da água subterrânea,
de forma arliculada ao órgão ambienlal competente;

V - ampliação da cobertura da rcde de

esgotamento sanitário e aprimoramento do sistema municipal de tratamento, com o

objetivo de eliminar os lançamentos de esgotos nos cursos de água e sistema de
drenagem e contribuir com a recuperação dos cursos hidricos;

VI - definição e implantaçào de soluções
alternativas de esgotamento sanitário particularizado em condomínios ou localidades de
baixa densidade;

VII - implantaçào dc sancamento
ambicntal, com o uso de tecnologras altemativas, em especitri no tocante ao

esgotamento sanitário e à destinaçâo de resíduos sólidos;
VIII - realização de gestões para que c)

município venha a participar do planc.larnento e gestão dos sistemas de água e esgoto

.junto à concessionária, mediante contratô de progranra, conr prioridade para a

fiscalização das atividades de operação e manutenção, o planejantcnto rie nrlpliaçào das

rcdcs c o aprimoramento dos serviços, incluindo medidas para col'llbatc às perdas.
lirnpeza das fossas pela conccssionária, regularidade do fornecimento de hgua !, re\ jsào

de tarilas:

I

VII - controlar e prevenir os riscos de
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IX - adoção de procedimentos adequados de

coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados no municipio;
X - promoçào de ações que viscm à

drrnrr.ruição da gcraçâo de rcsitluos. por meio t1a conscicntizaçào da popu):rçàto e

aprimoramento da gestão e controle dos serviços;
XI - irnplcmentação conjur, ta de programas

dc tiscalização e de educação ambiental, com prioridade para problemas emergcnciais

como o lançamento de efluenÍes e resíduos sólidos nos corpos d'água;

XII - busca de sustentabilidade econômica

das ações de gestão dos resíduos no ambiente urbano;
XIII - promoção da inclusâo

socioeconômica dos catadores de material reciclável, l'omentando a criação de

cooperativas;'
XIV - arnpliação e aprimoramento do

sistema de drenagem urbano;
XV - estimulo ao uso de tecnologias

altemativas para captação e reuso de águas pluviais, com obrigatoriedade de adoção de

medidas ncsse sentido pelas indústrias e grandes empreendimentos; e

XVI - normatização de projetos e

Íiscalização da implantação de redes em novos loteamentos.

Art. 45. O PMSB - Plano Municipal de

Saneamcnto Básico, inshumento previsto na Politica Nacional de Saneamento Básico,

deve abranger todo o território municipal, compreendendo o seguinte conteúdo mínimo:
1- avaliaçào dos resultados paroiais do

PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico cle 2012, no que diz respcito à

efetivação das estratégias e metas delineadas, ao desempcúo dos programas e à

realização das ações recomendadas, com base em indicadores quantitati\os e
qualitativos previamente definidos; e

II - arualizaçào do dirgnóstieo
produzido no PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico, clemonstrando as

condições atuais da infraestrutura e dos serviços de abastecimento público de água
potável, coleta, afastamento, tratamento e destinação final tlo esgotantcnto sanitário.
manejo das águas pluviais c coleta, t[ansporte, tratamento c destinação flnal dos
rcsíduos sólidos gerados no município.

Art. 46. O Poder Executivo revisará o

PMSB - p1*s À4ttnicipal de Saneamento Básico de 2012, compatibilizando-o com esre

Plano Diretor e com a legislação ambiental e integrando-o às demais politicas e

programas setoriais municipais relacionadas ao gerenciamento do espaço urbano.

ParágraÍb único. Na revisão do PMSB,
deverá ser garantida a universalização dos serviços do sistema de saneamento.
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TITULO IV

DOS TNSTRUMENTOS DE POLiTICA URBANA

CAPÍTULO I
DOS INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO URBANO

Seção I
PEUC - Do Parcelamento, EdiÍicação ou Utilização Compulsórios

Art. 47 . Na forma do art. I U2 da

Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, Lei n" 10.257l01, o Exccutivo poderá

exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizatlo que

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - PEUC - Parcelamento, Editicação
ou Utilização Compulsórios;

II - IPTU - lmposto Predial e Tcrritorial
Urbano Progressivo no Tempo; ou

m - desapropriação com pagamcnto em
titulos da dívida pública.

§ 1" São considerados subutilizados os lotes
e glebas que não atinjam o cocllciente de aproveitamcnto mínimo definido para a

respectiva zona.

§ 2' São considerados imóveis não

utilizados aqueles com edificações ociosas há um ano ou mais.
Art. 48. O PEUC - Parcelamento,

Edificação ou Utilização Compulsórios não incidirá sobre imóveis atingidos por
declaração de utilidade pública ou de interesse social para fins de desapropriação.

Art. 49. O município deverá notificar os

proprietários ou posseiros dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados
para que promovam o seu adequado aproveitamento.

§ 1" Os proprietários de imóveis não
edihcados e subutilizados terão prazo máximo de um ano, a contar do rccebimcnto da
notificação, para protocolar, junto ao(s) órgão(s) competcntc(s), pediclo dc apnrvação e

execução de projeto de edificação daqueles imóveis, e de dois anos para iniciar a

execução das obras, a contar da expediçâo do alvará de execução do projeto.

§ 2" Os proprictários tlc imóvcrs não
utiLzados terão prazo máximo de um ano, a contar clo recebimento da notificação. para
conferir utilização ao imóvel.

§ 3" Caso seja rnviável a ocupaçào do
imóvel não utilizado em razão de nornlas edilícias, o Executivo podcrlt conccclcr, a

pedido do interessado e com basc em análise técnica fundamcntada. prazo adicronal de
aIé um ano para que o proprictário providencie a regularizaçào e efetivc a utilizaÇ.ro do
imóvel.

í /4-I
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§ 4'Se a análise técnica constatar a

neccssidade dc obras de reforma ou adaptação para que o imóvel venha a ser utilizado, o

proprictário deverá protocolar pcdido de aprovação de projeto junto ao órgão municipal
conrpetente cm até um ano. a contar do recebimento do parecer fundamentado do

rnunicipio e iniciar as obras no prazo máximo de até dois anos, a contar da expedição do
alvtrrá dc cxccução de obras.

Arr. 50. A notificação será feita por:

I - funcionário de órgão compctcnte do
Executivo Municipal ao proprietário do imóvel não edificado ou subutihzado ou. no
caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou

administrativa;
Il - carta registrada, com aviso de

recebimento, quando o proprietário for residente ou tiver sua sede fora do território
municipal; ou

m - edital, quando as tentativas de

notificação, nas formas previstas nos incisos I e II do ar1. 50 forem frustradas por hês
vezes.

Parágrafo único- Fica autorizada a inclusão,
pelo rnunicípio, de declaração de incidência do gravame de edificação ou utilização
compulsória no câdastro imobiliário e nos documentos de lançamento do IPTU -
Imposto Predial e Territorial Urbano dos imóveis suieitos a essa incidência.

Aft. 5 t. O Executivo Municipal deverá

requerer ao Cartório de Registro de Imóveis competente a averbação da notificação na

matrícula ou transcrição do imóvel não parcelado, não edificado ou subutilizado.
Parágrafo único. A transmissão do imóvel

de que trata o caput do art. 51 por alo inter yiyoJ ou (ousa mortis posterior à data da
notificação transfere a obrigação imputada, sem interrupçâo de quaisquer prazos, nos
termos do arÍ.54 da Lei n" 13.097, de l9 dejaneiro de 2015.

Art. 52. Uma vez currprida a obrigaçâo em

relação ao irnóvel dentro do prazo estabelecido, caberá ao Executivo requerer o

cancelamento da averbação referida no art. 5 1.

Art. 53. Os procedimcntos a ssrem
adotados nas fases de planejamento da aplicação, notificação e averbaçào dcvcrão scr
disciplinados por decrcto do Exer:utivo, obedecendo às disposiçõcs do Estatuto da

Cidade e dcstc Plano Diretor.

Seção II
Do IPTU Progressivo no Tempo

Art. 54. Os proprietários dos imóveis que
deixarem de cumprir as obrigações relativas ao PEUC - Parcelamento, EdiÍicação ou
Utilização Compulsórios no prazo estipulado, deverão arcar com alíquotas progressivas

1l,z
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de IPTU, majoradas anualnrente pelo prazo de cinco anos consecutivos, ou até quc scja

cumprida a obrigação de dar função social ao imóvel.

§ l" O valor da alíquota a ser aplicado a

cada ano será o dobro do valor referente ao ano anterior, respeitacla a alíquota nráxima
dc (quinzc por cento.

§ 2' Caso a obrigação de utilizar o imóvel
não seja atendida em cinco anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima
ate que sc cumpra a referida obrigação ou até que ocoÍra a dcsapropriação, com
pagamento em títulos da dívida pública.

§ 3" Sendo matéria tributária, o lançamento
da alíquota progressiva será realizado no ano seguinte àquele em que for constatada a
ociosidade 

AÍ. 55. E vedada a concessão de isenções,

anistias, incentivos ou beneÍicios fiscais relativos ao IPTU Progressivo no Tempo.
Parágrafo irnico. Quando da aplicação da

progressividade das alíquotas de IPTU, serão suspensas quaisquer isençõcs previas
incidentes sobre os imóveis atingidos pelo PEUC.

4ft. 56. Uma vez comprovado o

cumprimento da obrigação, a cobrança do IPTU no exercício seguinte retornarh às

aliquotas básicas vigentes.

Parágrafo único. Cabe ao proprietário,
posseiro ou interessado comunical e comprovar ao município o cfetivo cumprimento da
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel.

Seção III
Da Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Priblica

AÍ. 57. Dccorrido o prazo de cinco anos
de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem quc o proprietário do imóvcl tcnha
cumprido a obrigação, fica autorizado o Executivo proccder à desapropriação do mesmo
com pagamento em titulos da dívida pública previamente aprovados pclo Senado
Federal, ficando vedadas outras formas de pagamento, salvo se previstas em lei federal
posterior à publicação da presente lei cornplemcntar.

§ I' Os títulos cla divida pública poclerão ser
resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais. iguais e sucessivas.
assegurados o valor real da indenização e os juros legais, nos ternros ckt art. g,, da Lei
Federal n" 10.257, dc 2001 .

§ 2" Findo o prazo deÍinido no caput do art.
57, a prefeitura deverá publicar, erl até um ano, o decreto de desapropriação do inrrivel.
salvo em caso de ausência de interesse público na aquisiçãro, cleviclamente justifioaclo.

Art. 5ti. Concluído o processo de
desapropriação do irnóvel, o Exccutivo clcverh proceclcr ao scLl aclecluado
aproveitamento. em consonância corl os objclivos dcste plano Diretor, no prazo
máximo de cinco anos, co,tados a partir da incorpo.ação clo in.róvcl ao patlirrônio
público.

Wé
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§ l' Caso o irnóvel não seja adequado à

utilização com finalidade pública, o Executivo dcverá iniciar procedimento para sua

alienação ou concessão a terceiros, observando o devido procedimento licitatório.
§ 2" Os adquirentes ou concessionários do

imóvel desapropriado com pagamento em títulos da dívida pública deverão utilizar o

mcsmo no prazo de cinco anos, mantendo-se as obrigações originais objeto da

notificação pelo PEUC.

Seção IV

Da Outorga Onerosa do Direito de Construir

Art. 59. O município outorgará o direito de

constnrir, onerosamente, mediante contrapartida Íinanceira a ser paga pelos

beneficiários, nos termos dos arts.28 a 3l do Estatuto da Cidade, Lei n" 10.257, de

2001, c de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos nesta lei
complementar.

§ l" O potencial construtivo adicional
corresponde à dilerença entre o potencial construtivo básico, definido a partir do

coeflcicnte de aproveitamento básico e o potencial construtivo utilizado no

empreendimento imobiliário.
§ 2" O potencial construtivo adicional c

bem público clominical de titularidade do município com funções urbanisticas e

soc ioambientais.
A-rt. 60. No Município de Mairiporã, o

inskumcnto da outorga onerosa do direito de construir será aplicável em todas as zonas

nas cluais a previsão do CA - CoeÍiciente de Aprovcitaurento máximo seja supcrior ao

CA - Coeficiente de Aproveitamento Básico, mediantc pagamento de contrapartida
Íinanceira.

§ l" Fica perrlitida a utilização da outorga
onerosa clo direito de construir para a regularização de edíficações já consolidadas e em

utilização na data de aprovação desta lei complementar que apresentem CA acima clo

CA - Coeficiente de Aproveitamento Máximo permitido paÍa a zona.

Art. 61. A contrapartida llnanceira
reÍêrente à outorga onerosa do direito de oonstruir será calculada com base na seguinte
equação:

C:(At,Ac)xVxFsxFp
Scndo:

C - Contrapartida
At - Area do terreno
Ac Área construida pretendida
V Valor venal do m'z do terrenr.r

Fs - Fator social

a

a

a

a
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Fp Fator de planejamento

§ l' A contrapartida financeira total
calcula-sc pcla multiplicação da contrapartida financcira rclativa a cada mctro quadt ado

pclo potencial construtivo adicional adquirido.

§ 2" Na hipótese de um empreendimcnto
imobiliário envolver mais de um imóvel, o cálculo da contrapartida financeira reÍcrcntc
à outorga onerosa do direito de construir deverá considerar o maior valor venal do mctro
quadrado dos imóveis envolvidos no projeto.

§ 3" O pagamento da outorga onerosa

antecede e condiciona a emissão do alvará de construção.

§ 4" O coeficiente do fator social aplicado a

cada caso está previsto no Anexo III, Quadro 1.

§ 5" O coeficiente do fator de plancjamento
aplicado a cada caso está previsto no Anexo III, Quadro 5.

Arl. 62. Os impactos da utilização do

potencial construtivo adicional nos sistemas de mobilidade urbana, de transporte

coletivo, de saneamento básico, de equipamentos comunitários e de sistemas de cspaços

livrcs c áreas verdes deverão ser monitorados pcrmanentemente pelo municipto por

rncro dc relatórios anuais publicados.
Art. ô3. Os recursos auferidos com as

contrapartidas financeiras correspondentes à outorga onerosa do direito dc construit'

dcverão scr dsstinados às seguintes finalidades:
I - execução de programas e prolctos

habitacionais de interesse social;
It - rcgularização fundiária de interesse

social - RELTRB-S;
m - constiruição de resewa fundiária;
IV - ordenamento e direcionamento da

expansão urbana;

urbanos e comunitários;

livres, áreas verdes e de lazer;

conservaçao;
VIII

rccupcração de áreas de interesse ambiental; ou

áreas de intercsse histórico, cultural e paisagístico.

Seção V

Da TDC - Transferência do Direito de Construir

VI-

vtÍ -

implantação de equipamentos

criaçào de espaços pirblicos, espaços

instituiçào de unidades de

- prescrr lçâo. conservaçâo c

IX - proteção e recuperação dc

T í P.^-
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Art. 64. A TDC - Transferência do Direito
de Construir é o instrumento por meio do qual o Poder Público Municipal permite ao

proprietário que cxerça o dircito dc construir em outro local ou o alicnc, mediante

cscritura públioa, nos casos prcvistos ncstc Plano Dilebr ou na lcgislação urtranística

dclc dccorrcnte, com o objetivo dc viabilizar:
I- a pre:ctrlçàu. c()n§enaÇ-o c

recuperação de bens de interesse histórico, cultural, paisagistico, social e arnbienta[;
il - a implementaçào de programas de

regularização fundiária e de urbanização de assentamentos urbanos precários ocupados
por populaçào de baixa renda:

III - a implantação de equipamentos
urbanos e comunitários;

livres e áreas verdes, ou 
rv - a implantação do parqucs' espaços

V - a execução de serviços,
equipamentos e infraestrutura necessários ao aprimoramento do sistema de mobilidadc
urbana.

AÍ. 65. O imóvel sobre o qual se manilcste
intcrcssc público para os fins dcfinidos no art. 64 será transferido ao dominio do

município, que em troca emitirá Ccrtidão de Potencial Construtivo ao proprietário, da

qual constará:

I - a identificaçào do imóvel cedente,
conrpreendendo: e

,i ""r::H,*,iJ:'J'Ílã&" do rogradouro
de acesso;

c) o número tlo imóvel; e

d) a área do lote ou terreno, especificada em
metros quadrados.

[ - o potencial construtivo do tmóvel,
correspondente ao direito de construir a ser exercido em outro local, especificaclo em
metros quadrados e equivalente ao produto da área do terrcno ou lotc pclo Cocficientc
dc Aproveitamento Básico da zona em que esteja sifuado.

Parágrafo único. O município somente se

inritirá na posse do imóvcl após a conclusão do processo dc Ibrnccintento de Certidão
dc Potcncial Construtivo.

Art. 66. A perntissão da TDC
Transfcrência do Direito dc Consüuir c a emissão da Certidão de Potcncial Construtiyo
scrão cfctivadas pelo Exccutivo. garantida a divulgação prévia. por.mcio dc inlonne ao

CONCIDADE e da publicaçrio no sitc da prefeitura. em jornal dc grandc circulação e r.ro

Diário Oficial do Município.

I
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Parágrafo único. A Certidão de Potencial
Construtivo, bem como a escritura de Transferência do Direito de Construir de um
imóve1 para o outro, serão averbadas nas respectivas matrículas, quando houver.

Art. 67. A TDC - TransÍ'erência do Direito
de Construir atenderá ao critério de proporcionalidade entre os valores imobiliários do

terreno doador e do terreno receptor do potencial construtivo, estabelecidos com base no

Valor Unitário Padrão, definido pelo município para fins de cálculo do IPTU dos

rcspectivos imóveis.

fut. 68. O potencial construtivo a ser

transferido do imóvel doador para o imóvel receptor será deÍinido matematicamente

pela eq uaçào:

oncle

potencial constmtivo

PCpt potencial construtivoa

passível de transferência (PCpt = Atcd x CAbas);
o VTcd - valor unitário, valor por I rl'

(um metro quadrado), do terreno cedente ou doado de acordo com o Cadastro dc Valor
de Terreno para Íins de outorga onerosa vigente na data de rel-erênoia ou doação;

r Ç - valor unitário, valor por lm'
(um metro quadrado), da contrapartida financêira rel-erente à outorga onerosa dó Direito
de Construir no imóvel receptorl

. CA rnaxcd coeficienre de
aproveitamento máximo do irróvel cedente ou doado, vigcntc na data de refcrôncia ou
de doação.

larágrafo único. O potencial construtivo
passível de transferência será calculado seSul{o a equação a seguir:

.PCpt - Atcd x CAbas, oncle:

PCpt - potencial construtivo passivel de
transferôncia;

Atc - área clo terueno cedente ou doado;
CAbas - coeficiente cle aproveitamento

básico do teneno cedente, vigente na data de referência.
Afi. 69. Semprc quc ocorrer a

TransÍêrência do Direito de Construir, a administração mr.rnicipal darh conhecimento
público, mediante publicação no Diário OÍrcial do Município, clos elementos constantes
da Cer-tidão de Potencial Construtivo.

Art. 70. O monitoramento das operações de
TDC - Transferência do Direito de Construir será efetuado pelo Executivo, que se

obrigará a:

I - manter registro de todas as
operações em arquivo especifico; e

W
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II - publicar no Diário Oficial do
Município o resumo de cada operação de transferência attorizada, constando:

a) a identificação do terreno ou lole
receptor, incluindo sua localizagão;

b) a identificação do imóvel doador do
direito de consJruir;

c) o direito de constrLrir correspondentc ao

potencial construtivo do imóvel cedentc transferido para o recaptor; c

d) o saldo de potencial construtivo
remancsccnte, no caso da utilização fracionada do direito de construir constante da

Certidão dc Potencial Construtivo.
Art. 7l . Os imóveis situados nas ZEIS

ocupadas, na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e aqueles de AILIP -

Área de Intervenção Urbana para a valorização do patnmônio ambiental, turístico e

cultural poderão transferir seu potencial construtivo básico ou CAb (imóveis cedentcs)

para as zonas ou áreas que poderão receber potencial construtivo adicional (rmóvcis

receptores).

ArÍ. 72. São imóveis receptores aquclcs

localizados na AIUP - Área de Intcrvenção urbana para a valorização do patrimônio
ambiental, rurístico e cultural e na AIUDES - áreas dc intcrvenção urbana e periurbana
para o desenvolvimento cconôrnico o social.

AÍ1. 13. O Executivo regulamentará a

aplicação da Transferência do Direito de Construir, bcm como os imóveis autorizados a

transferir, parcial ou integralmente, o CAb do lote.

Seção VI

Do Direito de Preempção

Art.74. O direito de preenrpção conf'ele ao

poder público municipal preÍ'erência para a aquisição de imóvel Lrlbano objeto dc

alienaçiro onerosa cntrc particulares, nos termos do art. 25 do Estatuto cla Cidades. [-ci
n" I 0.257, de 2001 .

A-rt. 75. O município poderá exercer o
direito de preempção, ou de preferência para a aquisição de imóveis objeto de alienação

onerosa, localizados nas:

I - Macrozona de Estruturaçào e

Qualificação Urbana;
II - ZEDEC - Zona Especial para o

Desenvolvimento de Atividades Econômicas e Culturais;
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III -
IV-

ZC - Zona de Centralidade;
ZUD - Zona de Usos Diversificados;
ZUD 2 - Zona de Usos

Diversificados 2;
VI . ZUDEM

D iversificados em Mananciais;
VII - ZUDEM ) Zona de Usos

Diversificados em Mananciais 2;
VIII - ZEIS - Zonas Especiais de Intercsse

Sociall e

IX - AIUP - Area de lntervenção urbana
para a valorizaçào do patrimônio ambiental, turístico e cultural

Parágrafo único. O direito de preempção

seú exercido com as seguintes finalidades:

I - execução de programas e projetos
habitacionais de interesse social;

II - regularização fundiária de interesse
social;

lll - constituição de reserva fundiária;
IV - ordenamento e direcionamento da

expansão urbana;

urbanos e comunitários;

7.ona de Usos

implantação de equipamentos

criação de espaços públicos, espaços

instituição de unidades de

- llrcservaçào, consen irçào e

VI .
Iivres, áreas verdes e espaços de cultura e de lazer;

VT.
conservação;

VIII
recuperação de áreas de interesse ambiental; ou

IX - proteção, recuperação e

áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico.
criaçâo de

AÍt. '76. O município notiÍicará por via
postal e, caso esta seja infrutífera, assegurará publicação cr.n sítio eletrônico oÍicial do
poder público local e a afixação de editais em local dc lácil acesso, na cntrada principal
da preÍ'eitura municipal, os proprietários, posseiros ou titulalcs clc domínio útil sobrc a

preferêr.rcia quc tcrá na aqr.risição de imóveis sujeitos ao dircito tlc prccurpçào.

§ 1' A notilicaçâo c, caso sejarn
necessários, a publioaçào e edital de pteÍ-crôncia na aquisiçào de inróveis sujcitos ao
direito de prccmpção deverão conter:

I- o enquatlramento de cada imóvel oLr

área dclimitada em uflra ou mais das linalidadcs a quc se dcstinu o instrunrc'ntr.r; ,.-

Il- o prazo dc vigôncia do dilcito dc
preempção, que não poderá sel supcrior a cinco an«rs, scndo renor,/rvcl a paftil de unr
ano após o decurso do prazo inicial dc vigôncia.
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§ 2" Antes de o proprietário firmar a venda

do imóvel com terceiros, dcverá encaminhar comunicado para o órgão competente do

município, inlormantlo a intenção de aliená-1o onerosamente.
§ 3" O con,unicado mencionado no § 2" do

art. 76 deverá ser Í-cito pelo proprietário do imóvcl sujeito ao clireito de preempção em

até trinta dias contados a partir c1a celebração de contrato preliminar ou proposta dc

conlpra cntrc esse proprietário e o terceiro intercssado na compra do imóvel.
Art. 77. A declaração de intenção dc vcnda

do imóvel sujeito ao direito de preempção devcrá scr aprcscntada ao órgão competente

do município, instruído dos seguintes documcntos, sen.r prejuízo de outros exigidos ctn

lcgislaçào e5pecifica:
I - contl'ato preliminar ou proposta de

comprâ apresentada pelo terceiro interessado na aquisição clo imóvel no qual cleverá

constar preço, condições de pagamento e prazo de valiclade;
TI - endeleço do proprietário do imóvel

para recebimento de notifioações e de outras comunicações;
III - cerlidão atualizada da matríctLla clo

imóvel; e

IV - declaração assinada pclo
proprietário. sob as penas da lei. informando se incidern ou não quaisquer encargos c

ônus sobre o imóvel; inclusive os de natureza real, tributária ou pessoal persecutória.

At1. 78. O município deverá raanil'estar-se.

por escrito, dentro do prazo cle trinta dias, sobre seu interesse em exe[cer a prelêrência
para aquisição do imóvel após recebimento dos clocnmentos mencionaclos no art. JJ.

§ l' A manifestação de interesse do
município na aquisição do imóvel deverá conter l clestinação futura do bcm a scr
adquirido.

§ 2' O rnunicipio deverá publicar. cm órgão
oficial e en.r pelo menos um jomal local ou regional de grande circulação, edital de aviso
da declaração de intenção de venda recebida e da intenção de aquisiçio cio imtl el nas
cor-rdições do contrato pÍeliminar ou da proposta de compra apresentada pelo terceiÍo.
desdc que compatível oom as condições reais de mercado.

manifestação do inuniiipio,
§ 3" Findo o prazo de trinta tiias, sem a

é facultado ao proprietário do inróvel su.jeito ao dircito dc
preempção alienar onerosamente o imóvel ao proponente interessado nas condições do
contrato preliminar ou da proposta de compra.

Art. 79. Fica assegurado ao município o
direito de exercer a preferência diante de outras propostas de aquisições onerosas
incidentes sobre o mesmo imóvel, durante o prazo de vigência do direito de preempção,
independentemente do número de alienações ocorridas.

Art. 80. Concretizada a venda do imóvel
suieito ao direito de preempção a terceiro, o proprietário que alienou esse imóvel deverá
protocolarjunto ao órgão competente do rnunicipio, cópia do instrxmento de alienação e
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da matrícula a alizadà do imóvel no prazo de trinta dias, contados da data de alienação,
sob pena de pagamento de multa em valor equivalente a cinquenta centésimos por cento

do valor total da alienação, assegurado o contraditório.

Art. 81. Concretizada a venda do imóvcl a

terceiro em descumprimento ao direito de preempção, o municipio promovcrá as

medidas cabíveis para:

I - anular a comercialização do imóvel
eferuada em condições diversas do contrato preliminar ou da proposta de compra, ou

II - imitir-se na posse do imóvel sujeito
ao dircito de preempção que tenha sido alienado a terceiro apesar da manifestação de
interesse do município em exercer o direito de preferência, independentemente de
procedirnento judicial.

Art. 82. Em caso de anulação da venda do

imóvel sujeito ao direito de preempção, o município poderá adquiri-lo pelo valor da

base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado no contrato preliminar aprescntado. se

este for inferior àquele.

Art. 83. Outras sanções rclativas ao

descumprimento do direito de preempção poderão ser estabelecidas em lei específica.

Art.84. O municipio deverá divulgar. na

imprensa oficial ou jornal local ou regional de grande circulação, a lista de todos os

imóveis adquiridos por meio do direito de preempção corn, no mínimo:
I - número da inscrição imobiliária corn

dados do setor, quadra e lote do imóvel;
II - endcrcço completo do imóvcl;
Iü - preço do imóvel sujeito ao dircito de

preempção previsto no contrato preliminar apresentado pelo terceiro interessado na
aquisição do imóvel mencionado, caso o proprietário do imóvel tenha encaminhado
declaração de intenção de vencla ao órgão competentc du rnuuicípio;

IV - destrnaçiio clo imtivcl sLrjcito ao
direito de preempção, caso o município tenha manifestado interesse na aciuisiçiio desse
imóvel;

V - preço pago pelo imóvcl sujeito ao
direito de preempção adquirido pelo município;

VI - preço dc venda do imóvel sujeito ao
direito de preempção, caso o municipio nâo tenha manifestado interesse na acluisição
dessc imóvel c ele tenha sido vcndido a tercciros: c

VII - prcço dc aquisição, pelo município,
do imóvel sujeito ao clireito de preempção cuja venda a terceiros tenha sido anulada.

-l
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Art. 85. Fica facultado ao município
promover a averbação da incidência do direito de preempção nas matrículas dos imóveis

a ele sujeitos.

Art. 86. A incidência do direito dc

preempção sobre o imóvel constará expressamente no cadastro imobiliário e no camê do

IPTU dos imóveis gravados com este instrumento.

Seção VII

Do Consórcio Imobiliário

Art. 87. Nos termos do § l" do art. 46 do

Estatuto da Ciclade, Lei n" 10.257, de 2001, o consórcio irnobiliário é a folrna de

viabilização de planos de urbanização ou reurbanização, de regularização fundiária ou

de reÍ'ornra, consewação ou construção de eclificação, por meio do qual o proprietário
transfere ao poder público municipal o seu in.róvel e, após a realização das obras, rcccbe
uniclades imobiliárias devidarlentc urbanizadas ou edificadas como pagamento.

Parágralb único. O consórcio imobiliário
poderá também ser empregado para viabilizar financeiramente o aproveitamento de

imóveis:

I - não edificados, subutilizados ou não

utilizados notificados pelo PEUC; e
II - no âmbito da Regularização

Fundiária Urbana prevista na Lei Federal n' 13.465, de 2017.

fut. 88. O rnunicípio estabelecerá o valor
de referêncra com base na média de três avaliações imobiliárias, excluindo tlo seu

cálculo expectativas de gaúos, lucros cessantes e juros compensatórios, bem como
eventuais custos de recuperação da ârea em razão da existência de passivos aurbientais.

Parágrafo único. Nos termos do § 2" do art.
,16 do Estatuto da Cidade, Lei n" 10.257, de 2001, o valor das unidadcs imobiliárias a

sereln entregues ao proprietário será corespondente ao valor do imóvcl antcs da
execução das obras, auÍ'erido pclo mcio da avaliação previsto no caput do arr. 88.

AÍt. 89. O contrato de tbrmalização do
consórcio imobiliário entre o municÍpio e os proprietários deverá conter o valor dc
referência do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, a paÍir do qual scrá
realizado o consórcio.

ParágraÍb único. O proprietário qus
transferir o imóvel não cdificaclo, subutilizado ou não utilizado para a realização do
consórcio imobiliário reccbcrá, oomo pagamcnto, unidades imobiliárias devidamentc
urbanizadas ou edificadas com valor correspondente ao valor dc referência mencionado
no caput do art. 89.

+ .rz
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Art. 90. O município deverá proceder ao

aproveitamento adequado das unidades imobiliárias que lhe cabem, resultantcs do

consórcio imobiliário, no prazo máximo de dez anos, contados a partir da sua

incorporação ao patrimônio público.

AÍt. 91. A proposta de consórcio

imobiliário não suspende os prazos relativos ao parcelamento, edificagão e utilização

compulsória de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados.

Aít- 92. Formalzado o contrato

consórcio imobiliário e havendo a aplicação do IPTU ptogressiro no [cn)11().

reestabclccida a alíquota vigentc no cxercicio anterior ao início da progressividadc.

de

será

AÍt. 94. Scrá garantida a parlicipâção de

grupos, rnovimentos e entidades da sociedade civil em todas as etapas do processo de

formalização de consórcio imobiliário, conforme disposto rro § 3'do art.4'da Lei
Federal n' 1O.257, de 2001, Estatuto da Cidade.

Art. 95. O municipio deverá regulamentar,
por meio de decreto municipal a ser editado em até sers lneses da entrada em vigor desta

lei complementar, os procedimentos acerÇa da aceitação e viabilização das propostas de

consórcios imobiliários.

Seção VIII

Da Arrecadação de Imóveis Abandonados

Art. 96. O município poderá arrecadar,
como bens vagos, imóveis abandonados pelos seus rcspectivos proprictários,
independentemente de indenização, na forma dos arts. 1.275 e 1.2'76 do Código Civil
Brasileiro, da Lei Federal n' 10.406, de l0 dejaneiro de 2002 e dos arts.64 e ó5 da Lei
n" 13.465, de 2017 .

Art. 97. Será considerado imóvel
abandonado aquele que

I - não se encontrar na posse de outl'em; e

fut. 93. A instauração do consórcio
imobiliário por proprietários que tenham dado causa à i'ormação de núcleos urbanos

informais, ou por seus sucessores, não os eximirá das responsabilidades administrativa,
civil ou criminal.
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II - em que a cessação dos atos de posse faz
presumir de modo relativo que a intenção do proprietário é de não mais conscrvar o
imóvel em seu patrimônio.

Art. 98. Prcsume-se, de modo absoluto, a
intcrrção do proprietrírio de não mais conservar o imóvel em seu patrimônio quando:

I - cessados os atos de posse

caracterizados; e
II - deixar de adimplir por cinco anos os

ônus fiscais instinrídos sobre a propriedade predial e territorial urbana.

Art. 99. A arrecadação de irnóvcis por
abandono será aplicado na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana.

Art. 100. Nos termos do art. 64 da Lci
Fedcral n' 13.465, de 2017, o procedimento de arrecadação de imóveis urbanos

abandonados obedecerá ao disposto em ato do Executivo municipal e obscwará,
cumulativamente:

I - abertura de processo administrativo
para tratar da arrecadação;

Il - oomprovação do tempo de abandono
e de inadimplência fiscal; e

III - notiÍicação ao tirular do donrinio
para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de
recebimento da notificação.

B-

Parágratb
titular do domínio será interprctada

A ausência de

concordância com a

unrco.
comomanifestação do

arrecadação.

Art. I 0l . O rnunicípio fica autorizaclo a

realizar, diretamente ou por meio de terceiros, os investimentos necessários para que o
imóvel urbano arrecadado atinja os objetivos sociais a quc se destina.

Art. 103. O imóvel que for incorporado ao
patrimônio público do Município de Mairiporã em Íazão do seu abandono deve ser
utilizado para as seguintes finalidades:

I - implementação dc progranlas c
projetos habitacionais de interesse social;

'1

Art. 102. Na hipótese de o propriet/u io
rcivindicar a posse do imóvel declarado abandonado, no transcorrer do triônio a que
alude o art. 1.276 tla Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro, Íica asseguraclo
ao Exccutivo r-nunicipal o direito ao ressarcimento prévio. e em valor ahralizado. de
todas as despesas em que eventualmente houver incorriclo, inclusive tributárias, cr.n

razão do cxercício da posse provisória.
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II - regularização fundiária de núcleos
urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda;

III - prestação de serviços públicos ou
quaisquer outras finalidades relacionadas com os princípios e objetivos deste Plano

Diretor: ou
IV - concessão de direito real de uso a

entidades civis que comprovadamente teúam fins filantrópicos, assistenciais,
educativos, esportivos ou outros, no interesse do município, conforme disposto no art.
65 da Lei Federal no 13.465, de 2017 .

Parágrafo único. Não sendo possível, por
qualquer razão, a utilização do imóvel abandonado para os usos mencionados nos
incisos I a IV do art. 103, o município deverá alienáJo e o valor arrecadado com essa

alienação deverá ser destinado ao FDES - Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Econômico e Social, criado por este plano.

Seção IX

Da Cota de Solidariedade

Art. 104. Fica estabelecida como exigôncia
para o certificado de conclusão de empreendimentos imobiliários de grande porte ou

implantação de planos e projetos urbanísticos, a cota de solidariedade, que consiste na

produção de Habitação de Intercsse Social pelo próprio promotor, doação de terrenos

para produção de HIS ao município para fins de produção de Habitação de lnteresse

Social e equipamentos públicos sociais complementares à moradia.
Parágrafo irnico. A doação prevrsta no

caput do art. 104 não exime a necessidade de destinação de áreas ao municipio nos
termos da legislaçâo de parcelamento do solo.

Art. 105. Os empreendimentos corn área

construída computável superior a cinco mil metros quadrados ficam obrigados a

destinar dez por cento da área construída computável para Habitação de Interesse
Social, voltada a atender famílias com renda de até três salários mínimos, de acordo
com regulamentação definida nesta lei complementar.

§ 1" A área construída dcstinarla ii

Habitação de Interesse Social no empreendimento referido no capur do arr. 105 serii
considerada não computiivel.

§ 2' Altematrvalrlcnte ao cuurprirnento da

cxigêr.rcia estabelecida no caput dcstc artigo, o en.rprccndedor poderá:

I - produzir empreendimcnto de Habitação
de Intcresse Social conr no minimo a mcsma área construída exigida no caput do art.
105 em outro tcrlcno, ticsdc quc situado na Macrozona de Estruturação c Qualihcação
Urbana; ou

ll - doar terreno de verlor cquivaicntc a

trinta por cento do valor da árca total do tcrrcno do ernpreenrlin.rcnto. calculado

) s§
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conforrne cadastro de valor de terreno para fins de outorga onerosa, sihrado na

Macrozona de Estruturagão e Qualificação Urbana.

§ 3' Atendida a exigência estabelecida no

capú do art. 105, inclusive pelas altemativas previstas no § 2", o empreendrmento

podcrá beneficiar-se de acréscimo de dez por cento na área computável, obtida mediante
o pagamento da outorga onerosa.

destinação das unidades produzidas,
prevista no caput do art. 105.

§ 4'O Executivo deverá fiscaüzar a

garantindo o atendimento da faixa dc rcnda

§ 5" A obrigação estabelecida no caput o

art. 105 se estende aos empreendimentos com área construída computávcl inl-erior a

cinco mil metros quadrados, quando originários de desmembramentos aprovados após a
publicação desta lei complementar, com área computável equivalente superior a cinco
mil metros quadrados, calculada confome a equação a seguir:

ACce = (ACc x ATo)/ATd, onde:

ACce - área construída computávcl
equivalente;

ACc - área construída computávcl do
tcrrcnt-r desmembrado;

ATo - área do terreno original;
ATtl - área do terleno desmembrado.

§ 6" A doação de área prevista do inciso Il
do § 2" do art. 105 só será aceita após a análise e aprovaçào do órgào competente.

Seção X

Do Reajuste de Terras

Art. 106. O reajuste de terras c um
instrunrento de gestão do solo que permite a implantação de projetos urbanos de
reconhecido interesse público, mediante reparcelamento. modificação ou aquisrção de
dircitos, com a adesão dos proprietários, promovendo o melhor e maior uso cla

propricdade, pública ou privada, com a finalidade de criação, aumento ou requalificação
de espaço púrblico ou de uso pÍrblico ou a viabilização de p§etos de urbanização c

regularização fundiária.

Art. 107. O reajuste de terras poderá ser
aplicado nas seguintes áreas

I - em AIUDES - Areas de lntervenção
Urbana para o Desenvolvimento Econômico e Social e ern AlUp - Áreas de htervençào
Urbana e Periurbana para a Y alonzação do Patrimônio ambiental, rurístico e cultural
que, dentre outras características: e

?§ t
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a) possuam urbanização consolidada onde

há possibilidade de ampliar o espaço público devido ao reparcelamento e a maior
intensidade de uso e ocupação do solo;

b) em áreas com problemas fundiários,
objetivando a rearticulação do conjunto fundiário desajustado; e

c) áreas previstas para a construção de

novas infraestruturas, viáveis para a abertura ou ampliação de novas avenidas,

instalação de novos modais de transporte coletivo, criação de parques lineares e urbanos

e criação de ciclovias.
II - em ZEIS - Zonas Especiais de Interesse

Social, objetivando o reajuste da configuração urbana.

AÍ. 108. O município poderá promover o

reajuste de tenas por iniciativa pública ou privada.

§ l" Os projetos urbanos que subsidiarão os

processos de reajuste de terras poderão ser desenvolvidos pelo poder público, pela

iniciativa privada ou por meio de parcerias público-privadas.

§ 2" Nos casos enr que for descnvoNido
pela iniciativa privada e/ou pcla comunidade, o projeto deverá ter participação dos
proprietários e da população nos termos da legislação específica, sendo que, a

aprovação deverá ocorrer pelo poder público.

§ 3" Serão possiveis projetos e sua

execução custeados de forma compartilhada entre a comunidade e o poder público, nos

termos da legislação municipal específica.

AÍ. 109. Lei municipal especifica, com
base no Plano Diretor, disporá sobre o reajuste de terras, considerando o seguinte
conteúdo mínimo:

I - definição de percentual de adesão ao

reajuste de temas, referenciado preferencialmentc no núntero de proprietários e

possuidores contidos no perilnetro de intervenção;
I[ - conteúdo mínimo do projcto urbanístico

e plano de obras correspondente ao reajuste de terras;

III - conteúdo mínirno clo plano de

moditicação ou aquisição dc direitos;
IV - restrições para a não adesão ao projeto

ou dcsistência;

V - dcfinição dos lnccanismos dc cxccLrçâo
do reajuste dc tcrras, em cspecial das lormas dc Íinancianrento;

VI - prcvisào do contrapartida a scl cxigida
de Íbrma equitativa dc todos os proprietários dos imóvcis contidos no pcrímctro de
intervenção;

?s+
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Vll - mecanismos de gestão transparente do

reajuste de terras, prevendo a participação da população, dos proprietários das áreas

cnvolvidas e do poder público municipal;
VIll - solução habitacional para os casos

cm que haja necessidade de relocação provisória de moradores; e

. IX - prazo de vigência;
Parágrafo único. A definição de regras c a

articulação das etapas de concepção do empreendimento, identificação das fontes de

investimento e estrutuação da equipe preliminar de trabalho Íicará sob encargo do
órgão municipal de planejamento urbano.

Art. 110. Para cumprir suas tlnalidadcs, o

reajr.rstc de terras poderá prever, dentre outras medidas:

I - a modificação de índices e caractcrísticas
de uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilicias,
considcrado o impacto ambiental delas decorrente ou o impacto de viziúança;

ll - a modiÍicação dc indices e

caractcristicas de parcelamento, considerado o impacto ambiental delas decon.cnte ou o
impaoto de vizinhança, respeitados os limites dc parcelamento estabelecidos por esta lci
complementar;

III - destinação de áteas públicas ou dc uso
público compatíveis, qualitativa e quantitativamente, ao rcdesenvolvimento proposto;

IV - construção de equipamentos urbanos e

comunitários além daqueles exigidos na legislação de parcelamento do solo;
V - rnedidas para promoçào da

sustentabilidade do projeto urbano; 
vr - cota nrinima de usos, especiarnrente

para oferta de habitação de interesse social;
VII - obrigatonedade de uniiicação ou

reparcelarnento de lotes, glebas ou áreas públicas ou privadas inseridas no pcrimetro do
reajuste de terras;

Vlll - incenrivos nrunicipais: e

lX - investirnento público ent equipanrentos
cle interesse sooial ou infraestrutura.

Parágratb único. O reparcelantento cnrtsistc
na unificação de lotes, glebas ou áreas públicas ou privadas, pâra seu postcrior
rcposicionamento, rcdimensionamcnto c rcdcscnho, a lim dc viabilizar a reorganizaçào
tundiária nccessária à implantação do rcajustc dc tcr-ras.

+sP
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Do EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança
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Art. 111. O EIV - Esrudo de Impacto de

Vizinhança é um instrumento de análise prévia ao licenciamento de empreendimentos e

atividades, públicas ou privadas, cuja instalação ou operação possam causar à

comunidade de circunvizinhança ou à comunidade mais ampla algum dos seguintes

impactos:
urbanísticos;
ambientais;
culturais; ou
socloeconomlcos

AÍt. 112. O EIV - Estudo de Impacto de
Vizinhança, tem por pressuposto:

I-
particulares e da coletividade; e

II .
ambientalmente equilibrado dos espaços urbanos

+sf
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I-
II-
m
ry

a harmonia entre os intcresses

o uso socialmente justo e

Art. 113. São consideradas atividades
econômicas geradoras de impacto aquelas que, quando implantadas:

I- sobrecarreguem a inlraestrutura
urbana, interferindo direta ou indiretamente no sistema viário, sistema de drenagem,
sancamento básico, eletricidade e telecomunicações;

Ii - tenham uma repercussão ambiental
significativa, provocando alterações nos padrões funcionais e urbanísticos da vizinhança
ou na paisagem urbana e no patrimônio natural e cultural circundante; e

ilI - estabeleçam alteração ou
modificação substancial na qualidade de vida da população residente na área ou em suas

proximidades, afetando sua saúde, segurança ou bem-estar.
fut. I 14. Os empreendimentos e atividades

privados ou públicos em área urbana que, de acordo com seu uso, dependerão dc
elaboração dc EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança para obtcr as liccnçzrs ou
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo ilo poder público
rnunicipal, cstão assinalâdos no Anexo lII, Quadro 2.

Art. 1 15. O Estudo de Impacto de

Vizinhança não dispensa e nem substitui a apresentaçâo do EIA - Esrudo Prévio de

Impacto Ambiental, quando assim for exigido pela legislação.

fut. 1 16. Esta lei complementar aplica-se
para a edificação que, mudando suas oaracterísticas construtivas ou de uso, configurc-sc
como empreendimento ou atividade considerada geradora de impacto urbanístico.

Art. 117. O EIV - Esrudo dc Impacto de
Vizinhança contemplará os efeitos positivos e negativos do empreendimento, atividade

I
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ou intervenção urbana quanto à qualidade dc vida da população residente na área e em

suas proximidades, c incluirá, no mínimo:

I - descrição detalhada do
cmplecndinrento;

II - delrmitação das áreas dc influência
dircta c indireta do empreendimcnto ou atividade, devidamente justificadas;

Ill - análise das questões enumeradas no
art. 37 do Estatuto da Cidade, tais como:

a. adensamento populacional;
b. uso e ocupação do solo;
c. equipamentos urbanos e

comunitários;
d. vcntilação e iluminação;
e. paisagem urbana e patrimônio

nafural e cultural;
f. geração de tráfego, capacidade do

sistema viário e demanda por ÍanspoÍe público;
g. valorização imobiliária; e

h. efeitos sobre os recursos hídricos
existentes na área de influência do ernpreendimento ou atividade econômica.

IV - identificagão dos impactos a serem
causados pelo empreendimento ou atividade ou intcrvenção urbana, nas Íàses de
planejamento, implantação, operação e desativação, se f'or o caso;

V - idcntilicação de eventuais impactos
decorrentcs da sua sobreposição em análise a impactos já cxistentes; e

VI - medidas de controle an.rbiental.
mitigadoras ou compensatórias a serem adotadas com relação aos impactos
identificados como condição para aprovação do projeto.

Parágrafo único. Outros làtores poderâo ser
definidos e requeridos pelo poder público mediante a expedição dc decreto
Íundamentado do cheÍ'e do Executivo municipal.

Art. 1 18. O EIV - Êstudo cle Irnpacto dc
Vizinhança será elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar formada por
profissionais habilitados nas áreas de interesse da análise c devcrá scr acornpanhaclo por
um RIV - Relatório de Llpacto de Vizinhança que resuma, ern linguagertr accssivel, os
rcsultados do estudo.

Art. I 19. Fica cnada a CAEIV - Corrissào
de Análise de Estudos de Impacto de Vizinhança, órgão deliberativo composro por ur.r.r

membro titular e um rlembro suplente nomcados conlo rcpresentantcs de catla uma das
secretarias municipais vinculadas ao CONCIDADE.

Parágrafo único. A CAEIV derc analisar o
Elv/RIV c enritir parecer conclusivo fundanrentado corn a delibcr.ação sobre as medidas

Vk...
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indicadas pelo empreendedor e com a indicação de possíveis alterações nas medidas
apresentadas conforme prevê o art. 120.

Art. 120. A preÍ'eitura munrcipal dará
publicidade aos documcntos integrantcs do.LlV - Ilsrudo dc Impâcto de Vizinhança. que
ticarão disponívcis para consulta, no órgão competente do podcr público municipal. por
qualquer interessado.

Art. 121. As medidas de controlc
ambiental, mitigadoras ou compensatórias referidas no inciso VI do art. 116 poderão
determinar:

I - ampliação das rcdcs de

infraestrutura urbana;
Il - área de terreno ou área edificada

para instalação de equipamentos comunitários em percentual compativel com o

necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento;
III - ampliação e adequação do sistema

viário, faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de pedestres e semaforização;
IV - proteção acústica, uso de llltros e

outros procedimentos que minimizem incômodos da atividade;
V - manutenção de imóveis, Íàchadas ou

outros elementos arquitetônicos ou naturais consideraclos de interesse paisagístrct-r,

histórico. artístico ou cultural, bem como recuperação ambiental da área;
VI - cotas de emprego e cursos de

capacitação profi ssional, entÍe outros;
VII - percentual de habitação de interesse

social no empreendimento;
VIll - construção dc equipamentos sociais

em outras áreas da cidade; e

IX - manr.ltenção de áreas verdes,
recuperação e preservaçâo de nascentes.

§ l' As exigências deverão ser
proporcionais ao porte e ao impacto do empreendimento.

§ 2' A aprovação do emprcendirnento ficará
condicionada à assinatura de Termo de Compromisso de Cumprimento das Medidas
Mitigatórias ou Compensatórias pelo interessado, em que este se con.tprometa a arcar
integralmente com as despesas dccorrentcs das obras e serviços neccssários à

minimização dos impactos decorrentcs da implantação do entpreendrrncnto e dcmais
exigências apontadas pelo Poder Executivo municipal, antes dâ linalizaçào do
empreendimento, com previsão pecuniária diária em caso de descuntprimento.

§ 3" O parccer conclusivo s lundamentado
da análise da CAEIV e a minuta do rcspectivo Termo de Compromisso de
Cumprimento das Medidas Mitigatórias ou Compensatórias devem ser apreselltados e!11

reunião plenária do CONCIDADE. que poderá recomenclar alteraçõcs c lronltorar o
cumprimento dos compromissos.
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CAPITULO II

DA REURB - REGULARIZAÇÃO FT]NDIÁRIA

Art. 122. Nos termos do inciso I do art. 24

da Constituição Federal, as normas gerais de regularrzação fundiária urbana são

reguladas pela Lei Federal n' 13.465, de 2017, e seu decreto regulamentador, cuja

aplicação é subsidiária à presente lei complementar.

Art. 123. Nos termos dos incisos VIII e lX
do art.30 c/c arts. 182 e 183, todos da Constituição Fedcral, as nornras espccíÍicas dc

regularização fundiária são definidas e reguladas por meio da prescnte lei
complementar.

Seção I
Das Definições

Art. 124. Para fins desta lei complementar,
consideram-se:

I - área utbana consolidada, aquela:
a) incluída no perímetro urbano ou em

zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica;
b) com sistema viário implantado e

vias de circulação;
c) organizada cm quâdras c lotes

predominantemente edifi cados;
d) de uso predominantemente urbano,

caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais,
institucionais, mistas ou voltadas à prestação de serviÇos; e

e) com a presença de, no mínimo, dois
dos seguintes equipamentos de infiaestruftra urbana implantados:

1. drenagem de águas pluviais;
2. esgotamentosanitário;
3. abastecimento de água potável;
4. distribuição de energia elétrica; e

5. linrpeza urbana, coleta e urancjo dc

residuos sólidos.

It - CRF - Ccrtidão de Regularização
Fundiária: documento expedido pelo municipio ao final do procedimento da REURB.
constiruído do projeto de regularizaçâo fundiária aprovado, clo tenno de compromisso
rclativo à sua cxecução se Íbr o caso; 

,r - trcmarcaçiur urbanistica:
procedimento destinado a identificar os imrivcis públicos c privados abrangiclos pclo

!-G 2-
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núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos titulares de direitos
inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com averbaçào na matrícula
destes imóveis da viabilidade da rcgularização ftlndiária, a ser promovida a critório do
nrunicípio, visando à criação de lote único para aprovação e registro de projeto dc

lcgularização fundiária;
rV - inÍiaestrutura essencial:
a) sistema de abastecimento de água

potável, coletivo ou individual;
b) sistema de coleta e tratamento do

esgotamento sanitário, coletivo ou individual;
c) redc de energia elétrica domiciliar;
d) soluções de drenagem. quando

necessário: e

0 outros equipamentos a serem delinidos
pelo município.

V - 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 possuir em área pública ou
privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de nÍrcleo
urbano infonnal consolidado existente em 22 de dezembro d,e 20161,

VI - legitimação de posse: ato do poder
público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a possc dc imóvel
objeto de regularização fundiária, conversível em aquisição de direito real de
propriedade na forma da legislação aplicável;

VII - núcleo urbano: assentamcnto
humano, com uso e características urbanas, independentemente da propriedade do solo;

VIJI - núcloo urbano informal:
parcelamentos do solo irregulares, eÍn que se constatc tlna das siluações abaixo:

a) sen) infracstrutura ou com
inÍiaestrutura essencial implantada de nrodo inconrplekr;

b) auscnte a titulação individual de
seus ocupantcs;

c) implantação distinta do projeto
aprovado or: registrado em cartório; e

d) outra inegularidade urbano-
ambiental prcvista na legislação.

IX - nitcleo urbano informal consolidado:
aquclcs implantados até 22 dc dezembro de 2016, qrre possulm no rÍl1r)rmo einqu.'ntu
habitantes por hectare;

X - REURB - Rcgularização F-undiána:

consiste no conjunto de medidas jLtridicas, urbanísticas. ambientais c sociais rluc risam
à regularizaçào dc asscutânrcntos irrcgulares e à titulação de seus ocuparltcs. dc modo a

garantir o dircito social à nioradia. o pleno dcscnvolvimento da. Íirnçircs sociais da

proplredadc urbana c o dilcito ao l.rsio lrnt[]icn1.c ccuIogicamcntc cquilibriicio.

/tz-l PREFEITURA MLINICIPAL DE MAIRIPORÃ
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XI - REURB S - Regularização Fundiária

de Interesse Social - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais

demarcados como ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social; e

XII - REURB E - Regularização Fundiária

dc Intcresse Específico - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos

inÍbrmais não classificados como de REURB S.

Seção II
Dos Pressupostos da REURB

Art. 125. A REURB observarh os scgtiintes
pressull()stos, dentre outros:

I - garantia da efetivação da função
social da propriedade e da cidade;

II - ampliar o acesso à terra urbanizada
pela população de baixa renda, com prioridade para sr.ra permanência na área ocupada,
assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de

sustentabilidade urbanística, social e ambiental;
IIl - garantia do princípio constitucional

da moradia digna;
IV - garantia de participação social;
V- respeito à tipicidade e às

características da ocupação existente, com a manutenção, sempre que possível, das

edificaçõcs e acessos existentes, consideradas as condições geotécnicas e de sancamento
ambiental da área;

VI- compatibilidade entre as obras
propostas com o sistema viário, e redes de drenagem. de abastecimento de hgua e
esgotamento sanitário do entorno; 

\rir - melhoria da quatidade anrbiental por
meio de ampliação das áreas permeáveis e recupelação das áreas ambientalrnente
protegidas;

VIll - articulação com as políticas setoriais
de habitação, de meio ambiente, de saneamento básico e de mobilidade urbana, nos

diferentes níveis de governo e com as iniciativas públicas e privadas, voltadas â

intcgração social e à geração de emplego e renda;

lX - estímulo à resolução extrajudicial dc
conll itos: e

X - concessão do titulo de ItEUI{ll
pref'elcnc ialmente para a mulher.

Seção III
Dos Legitimados para Requerer a RE,URB

+bl
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Art. 126. Poderão requercr a REURB:
I - a União, os estados, o Distrito

Federal e os municípios, diretamentc ou por meio dc cntidades da administração pública
indircta;

II - os seus beneÍiciários, individual ou

colctivamente, diretamente ou por nteio de cooperativas l.rabitacionais, associações de

moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil dc

intercssc público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividadcs nas

áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana;
m - os proprietários de imóveis ou de

terrenos, loteadores ou incorporadores;
IV - a Defcnsoria Pública. em nomc dos

beneficiários hiposs u fi c ientes; e

V- o Ministério Públioo.

§ l' Os legitimados poderão promovcr
todos os atos necessários à regularrzação fundiária.

§ 2" O requerimento de instauração da

REURB por proprietários de terrenos, loteadores e incorporadores que tenham dado
causa à lormação de núcleos urbanos informais, ou os seus sucessores, não os exirnirá
de responsabilidades administrativa, civil ou criminal.

Seção IV

Das Disposições Gerais da REURB

AÍt. 127. No núcleo objeto de REURB,
poderá ser admitido o uso misto de atividades como Íbrma de promover a integração
social e a geração de emprego e renda.

Art. 128. A REURB podelii ser

implementada em etapas, abrangendo o núcleo urbano informal de forma total ou
parcial.

AÍ1. 129. As obras dc implantação cle

infraestrutura essencial, de equiparnentos comunitários e dc melhoria habitacional, bcrn

como sua manutenção, podem ser rcalizadas antes, durante ou após a conclusão tia
REURI],

§ l" No caso de rcalizaçiro das obras rlc

inrplantação de infraçstlutura csscnoial, de qquipamcntos comunitários e cle mcl]ro|itr
habitacional de que trata o caput do art. 129, os responsáveis deverão celebrar terr.no dc

compromisso com as autoridades competentes como condição dc aprovação da

RE[,IRB.

"S 
2" O tcrmo dc cornplonrisso. que der crl

ser instruido por cronogranra tlsico-ternporal de irrplantaçào das oblas, não poder-á ter'

2r--"1
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pr.vo superior a seis anos para finalização de todas as obras e medidas mitigadoras, não

sujeito a prorrogação.

Art. 130. Como condição de aprovação da

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.

Parágrafo único. Na hipótese do caput do

art. 130, a implantação das medidas eliminatórias, coretivas ou administrativas de

riscos indicadas nos estudos técnicos realizados, é condição indispensável para a

aprovação da REURB.

Art. 131. A partir da disponibilidadc de

equipan.rentos e infraestrutura para prestação de serviço público de abastecimcnto de
água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica, ou outros serviços públicos. ó

obrigatório realizar a conexão da edificação à rede de água, de colcta de esgoto ou de

distribuição de energia elétrica e adotar as demais providências necessárias à utilização
do scrviço.

Parágrafo único. Regulamento
administrativo definirá o responsável pela conexão da ediiicação à rede de água, de

coleta de csgoto ou de distribuição de energia elétrica do lote ou unidade habitacional
rcgularizados à rede.

Art. 132, As áreas municipais quc sejarn

objeto de ação judicial versando sobre a sua titularidade poderão ser objeto da RBURB,
desde que celebrado acordo judicial ou extrajudicial, homologados judicialmentc.

Art. 133. Fiça autorizado o rnunícipio a

Ílrmar convênro com outros entes federativos, administração direta ou indireta, visando
a implementação de ações da REURB, onerosos ou a fundo perdido.

Subseção I
Da REURB em Áreas Ambientalmente Protegidas

Art. 134. Constatada a existência de núcleo
urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de preservação permanente, em
área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais
definidas pela União, estados ou município, a REURB observará, também, o disposto
nos arts. 64 e 65 do Código Florestal, Lei n" 12.651, de 25 de maio de 2012.

Parágralo único. Nesses casos deverão ser
elaborados estudos técnicos no âmbito da Il'EURB, tlue jusriÍ'iquem as melhorias

-T
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ambientais em relação à situação de ocupaçâo informal anterior, inclusive por meio de

compensações ambientais, quando for o caso.

Art. 135. No caso de a REURB abranger

árca de unidade de conservação de uso sustentável, nos termos da Lei n" 9.985, de l8 de

julho de 2000, que admita regularização, será exigida também a anuência do órgão

gcstor da unidade.
Parágralo único. E condição para a REURB

em área de unidade de conservação, a melhoria das condições ambientais em relação à

situação de ocupação informal anterioÍ, comprovadas por meio do estudo técnico.

Aft. 136. Na REURB, cuja ocupação rcúa
ocorido às margens de reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia

ou ao abastecimento público, a laixa da área de prescwação permanente consistirá na

distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima naximorun.

Art. 131. Caberá ao poder público
municipal eletuar a aprovação urbanística e o licenciamento ambiental dos núclcos
r.rrbanos informais.

Art. 138. Os estudos. tócnicos rcÍ'cridos
dcverão scr elaborados por prolissional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o

projcto de rcgularização fundiária e conter, conforme o caso, os elementos constantcs

dos artigos 64 ou 65 do Código Florestal, Lei n' 12.65 l. de 2012.

Art. 139, Os estudos técnicos refcridos
aplicam-se somente às parcelas dos núcleos urbanos informais situados:

I - nâs áreas de presen,ação
permancnte;

Il - nas Lrnidades dc conserlaçào de us<r

sustentável; ou

lll - nas áreas de proteção de mananciais.

§ 1'A regularização fundiária de núcleos
urbanos inÍbrmais localizaclos nas unidades de conservação de proteção intcgral Íica
condicionada à anuência do conselho gestor respectivo.

§ 2" A regularização fundiária poder'á scr
Íqita cm fases ou etapas, sendo quc a parte do núclco urbano informal não aÍ'etada por
esscs cstudos poderá ter seu projeto aprovado c lcvado ar rcgistro separadamente.

Seção V

Das Disposições Específicas de REURB S

+(.+
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Art. 140. Os núcleos urbanos informais
passíveis de REURB S são aqueles demarcados como ZEIS no Anexo Il, Mapa 5.

§ l' A demarcação de novos núcleos

urbanos informais como ZEIS deverá ser realizada mediante decreto específico do
Erccutivo, instruído por mapa de localização do núcleo e estudo sociocconômico da

população local que indique a predominância de população de baixa renda.

§ 2" Poderá a população de núcleo urbano
informal requerer à municipalidade a demarcação de novos núcleos urbanos informais
como ZEIS, mediante apresentação de estudo socioeconômico da população local, que
indique a predominância de população de baixa renda.

§ 3'A demarcação dc novos núcleos
urbanos informais como ZEIS no perímetro delimitado na Lei Estadual n' 15.790, de

2015 deverá rcspcitar a necessária compatibilização do ordenamento territorial
municipal com a legislação de proteção ambiental da área.

Art. I 41 . As disposições de REURB S

aplicam-se à regularização fundiária de conjuntos habitacionais ou condomínros dc

interesse social construídos pelo poder público, diretamente ou por meio da

administração pública indireta, que já se encontrem implantados até a data da

publicação dessa lei complementar.

Art. 144. Para tlns da REURB S fica
dispensada a desafetação de áreas públicas.

Seção VI

Das Disposições Específicas de REURB E

Art. 145. Na REUI{ts L a rcgularização
fundiária será contratada e custeada por scus potcnciais beneliciários ou requerentes
privados.

§ l" O rnunicipio indicará, por ocasião da
aprovação dos projetos de regularização fundiária, os responsáveis pela:

Art. 142. Nos casos de REURB S caberá

ao município, ou por meio de concessionárias, implementar a infraestrutura esscncial, os

equipamentos comunitiírios e as melhorias habitacionais previstos nos projetos de

regularização.

§ 1" A infracstrutura essencial poderá ser

implantada pelos legitimados previstos nos incisos 1l c III do art. 125.

§ 2" Nos casos previstos no § l' do art. 142,
a implantação da infraestlutura essencial deverá ser antecedida pelas diretrizes
fomecidas pelo poder público.

Art. 143. Na REURB S que envolva áreas

de riscos que não compoÍem eliminação, correção ou administração, o município
deverá proceder à realocação dos ocupantes das áreas de risco.
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I - implantação dos sistemas viários;
II - implantação da infraestrutura

cssencial e dos equipamcntos p[rblicos ou comunitários, quando Íbr o caso;
III - medtdas nritigadoras ambientais,

sociais e urbanísticas em todos os casos de REURB E; e

fV - pagamento de compcnsação
turbanística e ambiental, quando Íbr o caso.

§ 2" 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.

§ 3" O termo dc conrpronrisso. quc deverá

ser instruído por cronograma fisico-temporal de implantagão dos incisos previstos no §

1n do afi. 145 não poderá ter prazo superiol a seis anos para finalização de todas as

obras e medidas mitigadoras, não sujeito a prorrogação.

Art. 146. Nos casos de REURB E em áreas

de proteção ambiental, áreas de proteção permanente, ou áreas de manancial, a

aprovação dos projetos de regularização fundiária depende da aprovação de proposta de

medida de compensação de naturcza urbanistica, sanitária, ambiental e monetária, sem

prejuízo de outras medidas mitigadoras formuladas pela autoridade competente.

§ l" No caso de REURB E na Arca de

Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery - APRM-AJ, as compensações

seguirão a normativa prevista na Seção III, Capítulo \rlll da Lei Estadual n" 15.790, de

2015.

§ 2" No caso cle compensação rnonetária, os

valores integralizarâo o FMII - Fundo Municipal de Habitaçrio cle Interesse Social.

Art. 1,47. A regularização fundiária de
núcleo informal urbano classificado como ZEIS que demande implantaçâo de qualquer
item de infraestrutura essencial ou remoção de moradores tem como condição dc
aprovação a elaboração prévia de PREURB - Plano de REURB, qLrc tem como
prcssupostos:

I - garantia de participação
con.runitária;

II - atendinento i\ tiprcidade e às

características da ocupação cxistclltc com a mauutenção das cdificações e acessos,
consideradas as condições geot('cnicas e de saneantento ambiental rla ar-ea:

Iil - gala:ttia de rnoladia às Íarnilias
residentes nos domicílros cadasúados. ntestro que em oun.o Iocal;c

éI
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Seção VII
Do PREURB - Plano de REUR-B
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lV - compatibilidade das obras propostas
com o sistema viário, rede de drenagem, de abastecimento de água e esgotamento
sanitário do entorno.

Art. 148. O PREURts - Plano de REURB
scrá claborado pelo Executivo municipal, com a anuôncia da respectiva Comissão de

Urbanização e Regularização Fundiária, devendo conter, dentre ouffas informações:
I - histórico do assentamento;

II - caractcrizaçâo do asscntanrento,
considerando:

a. delimitação da área abrangida pelo
plano dc regularização;

b. número de famílias atendidas com a
indicação do tempo de ocupação, se necessário;

c. análise fundiária;
d. análisc fisico-ambiental:
e. análise urbanistica incluinclo. se Íbr

o caso! a análise do sistema de circulação de veículos e pedestres e caracterização dos

equipamentos públicos e sociais existentes na área e no entorno imediato; e

f. análise de riscos, quando for o caso.

III - proposta de regularização, contcndo:
e

a. mcdidas ncccssárias para o
equacionamento da base fundiária;

b. instrulncrltos juridicos a serem
utilizados para efetivar a regularização fundiária;

c. principais aspectos do projeto
urbanístico com a definição de áreas destinadas para renranejamcnto ou reasscntam(-nto,
se for o caso;

d. principais aspectos do projeto dc
recuperação ambiental;

e. complenientação de in fiaestrutura;
f. definição dos parârnetros

urbanísticos para o momento de aprovação do projeto de regularizaçào fundiária; e
g. definição clos parâmctros

urbanísticos que passarão a ter validade na área regularizatla após a Íinalização do
processo de regularização fundiária em ZEIS 2.

IV - indicação dc ações sociais, cluando
for o caso.

projctos, basc fundiária,
planialtimétrico cadastral
possibrlitando assim sua
assentamento.

§ l" Os aspectos da análise espacial,
entre outros deverão scl indicados crn lcvantalncnto
atualizado, rcstituiçâo acroÍbtogranrctrica ou oftofbto,

perfeita visualização e adequação à situação latica do

+}<)
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passam a valer nas ZEIS I

complementar para as ZEIS 3

§ 2' Após sua regularização fundiária,
os parâmetros urbanísticos dehnidos pela presente lei

Art. 149. O PREURB - Plano de REURB
d* crá ser definido cm rcuniãro da Comissão de Reurb, quc o encaminhará no prazo dc

cluinzc dias ao CONCIDADE para ciência.

A-rt. 150. Enviado ao CONCIDADE. no
prazo de sessenta dias, o PREURB - Plano de REURB será submetido a audiôncia
pública com a população diretamente afetada.

Art. 151. O PREURB - Plano de REURB
embasará os pro.jetos de regularização fundiária e o projeto urbanístico cle regularização
fundiár'ia dc quc tratanl os arts. 163 e 164 da presente lei complemer.rtar.

Arl. 152. A elaboração e o gerenciatrento
do PR-EURB - Plano de RETIRB serão de responsabilidade da Secretaria dc Habitação,
Regularização Fundiária e Planeiamento Urbano, que exigirá do agente prornotor,
quando for o caso, os documentos e informações necessários à sua elaboração.

Art. i53. Os proprietarios de lotes ou
glebas c as entidades representativas dos moradores poderão apresentar à Secretaria de

Habitação, Regularização Funcliária e Planejamento Urbano, propostas para o Pl{EUItB
- Plano de REURB.

Art. 154. Para o desenvolvimento e

implementação do PREURB - Plano de REIJRB, o Executivo poderá, em acordo com
sua situação orçamentária, viabilizar assessoria técnica, jurídica e social à população
moradora.

Subseção I
Da Comissão de REURB

Art. 155. O poder público constituirá a

rcspectiva Comissão de REURB, para viabilizar os PREURB - Planos de REURB.
Art. 156. A Comissão dc REURB será

composta por seis membros, sendo:
I - três técnicos da Secretaria cle

Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano representantes do Podcr
Executivo; e

II - três representantes dos moradores,
destes, dois necessariamente moradores do respectivo núcleo urbano

Parágrafo único. A comissão tratacla no
caput do art. 156 poderh requisitar o apoio técnico de outras secretarias, quando houver
assuntos relacionados a outras pastas.

tz-

sendo que,
informal.
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Art. 157. Os represcntantes do podcr
público serão nomcados mediante ato do Podcr Exccutivo, indicando dentre eles um
coordenador.

Art. 158. Os dcmais rcpresentantes da

Comissão de REURB serâo indicados pelos moradores da área objeto ds REURB.

Art. 159. Compete às Comissões dc
REURB:

I - acompanhar e Ílscalizar a elaboração
e a execução do Plano dc REURB do respectivo núcleo informal;

II - deliberar sobre as atividades ou os

usos especíÍicos cxistcntes em cada núcleo informal;

III - intermediar assuntos de interesse do
núc.leo informal relacionados à regularizaçâo fundiária, junto aos órgãos da
administração direta ou indireta;

lV - resolver questões não contempladas
nesta lei complementar, assim como dúvidas resultantes de sua aplicação no que diz
respeito ao PREURB - Plano de REURB; e

V - elaborar o termo de encerralnento da
implantação do PREURB - Plano de REURB, que, submetido ao prefeito, extinguirá a

Comissão de RELTRB.

Art. 160. Os atos de criação, nomeação de
membro e extinção da Comissão de RIURB deverão ser publicados no diário oficial.

Art. 16 L Os membros da Con'rissão de
REURB não farão jus a qualquer remuneração e suas fünções serão considcradas como
serviço público relevante.

Art. 162. O projeto dc regularização
Í'undiaria conterá:

I - Plano de REURB aprovado pela
Comissào de REURB, quando essa lei o exigir;

II - cópia da publicaçào no diário oficial
da nomeação dos membros da Comissão de REURB, quando esta lci o exigir;

III - levantamenro planialtimétrico e

cadastral, colr georreferenciamento, subscrito por profissiorral competente,
acompanhado de ART - Anotação de Rcsponsabilidade Técnica ou RIlf - Rcgistro de
Responsabilidade Tócnica, que clentonstrarai as Lrnidadcs imobiliárias, as construçôes, o
sistema viário- zrs hrcas públicas, os aoiclcntes gcognlrlicos c os riemais ciementos
caracterizadores do núcleo a ser regularizado:

l

*

Seção VIII
Dos Projetos e Aprovação da REURB
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IV - plânta do perímctro do núcleo
urbano inÍbrmal com demonstração das matrículas ou transcriçõcs atingidas, cluando tbr
possível;

V - estudo preliminar das

desconformidades e da situaçâo jurídica, urbanistica e ambiental;
VI - projeto urbanístico de regularização

fundiária;
VU - memoriais descritivos de todos os

lotes, sistema viário e das demais áreas públicas;
VIII - proposta de soluções para questões

ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando Íbr o caso;

lX - estudo técnico para situação de risco,
quando for o caso;

X - estudo técnico ambiental, quando for o
caso; e 

Xl - outros elementos exigitlos clue se

justifiquem pela especificidade da área.

Parágralo único. Fica dispensada d

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), quando o responsável técnico
for servidor ou empregado público.

Art. 163. O projcto urbanÍstico de

regularização fundiária deverá conter, no mínimo, indicação:
I - das árcas ocupadas, do sistema

viário e das unidades imobiliárias, existentes ou projetadas;
II - das unidades imobiliárias a serem

regularizadas, suas características, área, contiontações, localização, nome do logradouro
e número de sua desigaação cadastral, se houver;

lll - quando for o caso, das quadras e

suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada;
}V - dos logradouros, cspaços livrcs,

áreas destinadas a edificios públicos e outros equipamentos urbanos, quando houvcr;
V - de eventuais áreasjá usucapidas;
Vl - das medidas de adequação para

coneção das desconformidadcs, quando necessárias;
VII - das mcdidas clc adequação da

mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, quanclo
necessáriast

VIII - das obras cle inÍl'aestrutura essencial.
guando necessárias; e

IX - rlc outros rcquisilos quc sL'iam

definidos pelo municípkr.

I
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Subseção I

Do Procedimento de REURB e da CRF

Art. 164. A REURts obedecerá às

scgLrintes fases:

I - requerimento dos legitimados
instruído dos projetos e demais elementos técnicos e jurídicos, além do PREURB -

Plano de REURB, quando for o caso;
II - processamento administrativo do

requerimento, no qual será conlerido pràzo paru nranifestação do requerente e dos
conlrontantcs por meio dc conrunique-se;

m - decisão da autoritlade competente,
mediante ato formal, ao qual se dará publicidade por meio de publicação no diririo
oticia[;

tV - expedição da CRF pelo município; e

V - registro da CRF e do projeto
urbanístico de regularização fundiária aprovado perante o oficial do cartório de registro
de imóveis.

Pariryrafo único. As matrículas do registro

do parcelamento e as matrículas individualizadas deverão ser juntaclas no respectivo
processo administrativo.

Art. 165. Nos casos cm que a REURB S

não seja requerida pelo poder público municipal, esse deverá proceder às buscas

necessárias para determinar a titularidade do domínio clos im(rvcis onde está situado o

núrcleo urbano informal a ser regularizado.

Art. 166. l-ratando-se de imóvcis públicos
ou privados, caberá ao promotor da regularização fundiána rlotiÍicar os titulares de

domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os confrontantes
c os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar irnpugnação no
prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação.

Art. 167. Tratando-se de imóveis públicos
municipais, o poder püblico deverá notificar os aooftontantes e terceiros eventualmente
interessados; para, quêiendo, apresentar impupação no prazo de trinta dias, contado da
data de recebimento da notificaçào' 

Arr. l6g. Na hipótese de apresenraçào de
impugnação, será iniciado o procedimento extrajudicial de composição de conflitos dc
que trata a Lei federal n' 13.46512017.

Art. 169. A notilicação do proprietário e

dos confrontantes 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.

++1
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Art. 170. A notificação da REURB

também será feita por meio de publicação de edital junto ao diário oficial do município,

com prazo de trinta dias, do qual deverá constar, de forma resumida, a descrição da área

a scr regularizada, nos seguintes casos:

conÍiontantes não forem encontrados; e

quando o proprietário e os

quando houver recusa da notificação

?)5
íp.-

[-
por qualquer motivo.

fut. 171 . A ausência de manife stação dos

indicados referidos nos artigos anteriores será interpretada como concordância com a

REURB,

Art. \72. Caso algum dos imóveis

atingidos ou confrontantes não esteja matriculado ou transcrito na serventiâ, o

município realizará diligências perante as serventias anteriormente competentes.

Art. 173. A manifestação de interessc por

mcio do requerimento de instauração da REURB poÍ ocupantes de iâreas públicas

cornprovadamente de baixa renda garante a permanência de seus moradores em sLlâs

respectivas unidades imobiliárias. preservando-se as situações de fato já existentes, ate o

eventual arquivamento definitivo do procedimento.

Art. 174. Na hipótese de indeÍ'erimento do

requerimento de instauração da REtlRB, a decisão do municipio deverá indicar as

medidas a serem adotadas, com vistas à reformulaçào c à rcavalíaçào do requerimento,

quando for o caso.

Art. 175. Instaurada a RE,URB, compctc ao

poder público aprovar o projeto de regularização fundiária, do qual deverão constar as

responsabilidades das partes envolvidas, assim defrnidas:
I - em se tratando de REURB S cabcrá

ao município a responsabilidade de claborar o projeto dc regularização fundiária e a

implantação da infraestrutura essencial, quando necessária; e

ll - em se tratando de REURB E, caberá
ao loteador, ao proprietário da área ou aos seus beneficihrios, a rcsponsabilidadc dc
elaborar e custear o projeto de rcgularização fundiária c a implantaçào tla inli'aestrutura
csscncial, quando necessária.

Parágrafo único. O município podcrá

ingressar com ação regressiva de cobrança contra o lotcador, ent todos os câsos.

A,rt. 176. Caberá ao municípto:
I - indicar as intervençôes a

executadas, se Íbr o caso, conforme o projeto de regularização fundiária aprovado;
scfclll

..I.
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II - aprovar o projeto de regularização
fundiária resultante do processo de regularização fundiária; e

III - identificar e declarar os ocupantes
de cada lote, quando possível, e os respectivos direitos reais.

Art. l7'7 . A CRF - Certidâo de

I{egularização Fundiária deverá conter:

I - a denominação do núcleo urbano

regularrzado;
U - sua localização;
m - a modalidadc de REURB:
IV - a inclicação da numeração predial de

cada unidade regularizada; e

V - a listagem com nomes dos
ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, por título de legitimação
lundiária, informando:

estado civil;
profissão;
cndcreço; e

número de inscrição no cadasü'o das

pessoas tisicas do Ministério da Fazenda, número do registro geral da cedula de

identidade e a filiação, quando possivel.
Parágrafo único. O poder público poderá

atribuir domínio adquirido por legitimação fundiária aos ocupantes que não tenham

constado da listagem inicial, por meio de cadastramento complementar, sem prejuizo
dos direitos de quem tenha constado da listagem inicial.

Art. 178

urbanística dispensam o disposto nessa seção.

Os procedimentos da dernarcaçâo

Seção IX

Dos Instrumentos de REURB

Art. 179. Poderão ser empregados, no
âmbito da REURB, sen.r prejuízo de outros que se apresentem adequados. os seguintcs
institutos jurídicos:

l - a legitirnação fundiária;
ll - a legitimação de posse;
III- a demarcação urbanística;
IV - a usucapião;
V - a clesapropriação ern lavor dos

possuidores, nos termos dos §§ 4"

a)
b)
c)
d)

e 5' do art. 1.228 do Códi o Civil, Lei n" 10.406, dc
)oÍ))

"#
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VI - a arrecadação de bern vago, nos
termos do art. 1.244 do Código Civit, Lei n" 10.406, de 2002, da Lei n" 13.465, de2017
e dos arts. 95 a 102 da presente lei complementar;

VII - o consórcio imobiliário, nos termos

do art. 46 do Estatuto da Cidade. Lei n' 10.257. de 2001

VIII - a desapropriação por interesse social,

nos termos do ciso IV do arl. 2" da Lei n" 4.132 de 10 de setembro de 1962
IX - o direito de preempção, nos termos do

inciso I do aÍt. 26 do Estatuto da Cidade , Lei n' 10.25'7 , de 2001 ;

X - a transferência do direito de construir,

nos termos do Estatuto da Cidade, Lei n' 10.257, de 2001;
XI - a requisição, em caso de perigo público

iminentc, nos tenÍros do § 3" do art. 1 .228 do Códi Civil. Lei n" 10.40ó. de 2002
XII - a intervenção do poder público em

parcelamento clandestino ou irregular, nos temos do art. 40 da Lei n" 6.766. de l9 de

dezembro de 1979:

XIII a alienação de imóvel pela

nos te[nos da alinea "f' do incisoadministração pública diretamente para seu detentor,
I do arr. 17 da Lei n'8.666, de 2l de iuúo de 1993

XIV - o reajuste de teras;
XV - a CUEM - concessão de uso cspecial

para fins de moradia;

XVI - CDI{U - a concessão de direito real

de uso;

XVII - a doação;
XVlll-acompraevenda;
XIX - a regularização das glebas parceladas

anteriormente a 19 de dezembÍo de 1979, nos termos do art. 69, da Lei n'. 13.465, de

2017;
XX - o dircito real de laje, nos termos da

13.465, de 2017; e

XXI - o PRELIRB - Plano de REURB.

Art. 180. Os instrumcntos dc REURB
dispensam procedimento licitatório.

Subseção I

Da Legitimação lundiária

Art. I 8l . A lcgirimação Íundiária consrirui
forma originária de aquisição do direito real de pr.opricdadc conÍ'cr.ido por ato do poder
público, exclusivamente no ân.rbito da REURB, àquelc quo possuir cnt árca pública ou

?à+-
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Art. 182. Fica o poder público autorizado a

reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano inÍbrmal
regularizado por meio da legitimação fundiária de imóveis públicos.

Art. 183. Por meio da legitimação fundiária
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 origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado.

fut. 184. Poderá ser requcrido pe lo

Executivo ao Cartório de Registro de Imóveis, que sejam hansportadas as inscrições, as

indisponibilidades ou os gravames existentes no registro da area maior originária para as

matrículas das unidades imobiliárias que não houverem sido adquiridas por legitimação
fundiária.

Art. 185. O poder público encaminhará a

ccrtidão dc regularização fundiária da aquisição de propriedade para registro junto ao

Cartório de Registro de Imóveis, ficando dispensados a aprcsentação dc titulo
individualizado e as cópias da documentação referente à qualif,rcação do beneficiário, o

projcto dc regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes e sua dcvitla
qualificação e a identificação das áreas que ocupam.

Art. 186. Fica facultado ao poder público
atribuir dominio adquirido por legitimação fundiária aos ocupantes que não tenham

constado da listagen.r inicial, mediante cadastramento cornplementar, sem prejuizo dos

direitos de quem haja constado na listagem inicial.

Art. 187. A legitimação tundiária será

concedida ao beneficiário da REURB S e da R-E,URB E, uma vez atendidas as seguintes
condições:

l - o beneficiário nào seja
conccssionário, loreiro ou proprietário dc imóvel urbano ou rural, condição cssa
dcclaratla pelo própt io ocupantc;

Il - o beneficiário não tenha sido
contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano cor.r.r a mesnra
finalidadc, ainda quc situado en.r núcleo urbano distinto; e

III - em caso de imóvel urbano corl
finalidade não residencial, se.ja reconhccido pelo poder público o interesse público de
sua ocupação nrediante certidão emitida pelo órgão compctcntc da administração
pública.

privada, como sua, lote integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em

22 de dezembro de 2016.
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An. i 88. A legitimação de posse é

instrumento de uso exclusivo para fins de regularização fundiriria e constitui ato do

poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica recoúecida 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 da lei.

Art. 189. A legitimação de posse poderá

ser transfcrida causa mortis ou por dro intervivos.

Art. 190. A legitimação de posse niro se

aplica aos imóveis urbanos situados em área de titularidade do poder público.

Art. 191. Sem prejuízo dos direitos
decorrentes do exercício da posse mansa e pacífica no tempo, aquele em cujo Íàvor f'or'

expcdido título de legitimação dc posse, decorrido o prazo de cinco anos de scu rcgistro,
terá a convcrsão automática dele em título de propriedade, desde que atendidos os

termos e as condições do art. 183 da Constifuição Federal.

§ 1'Nos casos não contemplados pelo art.

183 da Constituição Federal, o título de legitimação dc posse poderá ser convertido em
título de propriedade, desde que satisfeitos os requisitos de usucapião estabelccidos na

legislação em vigor, a requerimento do interessado, pcrante o registlo de imóvcis.

§ 2' A legitimação de posse. após

convertida em propriedade, constitui lorma originária de aquisição de direito real. de

modo que o lote regularizado restará livre e desembaraçado de quaisquer ônus, direitos
reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origern,
exceto quando disserem respeito ao próprio beneficiário.

Art. 192. O título de legitimação de posse
poderá ser cancelado pelo poder público emitente quando constatado que as condições
estipuladas nesta lei complementar deixaram de ser satisfeitas, sem que seja devida
qualquer indenização àquele que irregularmente se beneficiou do instrumento.

Subseção III
Da Demarcação Urbanística

Art. 193. O poder público poderá utilizar o
procedimento de demaroação urbanística, com base no levantamento da situação da área
a ser regularizada e na caracterizaçào territorial do núcleo urbano informal a ser
regularizado.

++3
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AÍt. 194. 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 razáo de descrições imprecisas dos registros anteriores; e

II - planta de sobreposição do imóvel
demarcado com a situação da área constante do registro de imóveis.

AÍ. 195. O auto de dcmarcação urbanistica
poderá abranger uma parte ou a totalidacle de um ou mais imóveis inseridos cll Llma ou

mais das scguintes situaçõcs:

I - domínio privado com proprietários
não identiÍrcados, enr razão de descrições imprecisas dos registros anteriores;

il - domínio privado objeto do dcvido
rcgistro no rcgistro de imóveis competente, ainda que de proprietários distintos; ou

lll - domínio público.

AÍ1. 196. O poder público notificani os

titulares de domínio e os confrontantes da área demarcada, pessoalmente ou por via
postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da

transcrição, para que estes, querendo, apresentem impugnação à demarcação

urbanística, no prazo comum de trinta dias.

§ 1' Eventuais titulares de dominio ou

contiontantes não identiÍicados, ou não encontrados ou que recusarem o recebimento da

notificação por via postal serâo notificados por edital publicado no diáno ollcial do

município, para que, querenclo, apresentem impugnaçào à demarcaçào urbanistica, no
prazo collrunr de trinta dias.

§ 2" O edital de que trata o § l" do art. 196

contcrá resumo do auto de demarcação urbanística, com a descriçào clue pcrmita a

identiticação da árca a ser demarcada e seu deseúo simplificado.

§ 3'A ausência de maniÍ'estação dos

interpretada oomo concordância com a demarcaçiro

§ 4" Se houver impugnaçâo apenas cm
relação a parcela da área objeto do auto de demarcação urbanística, é facultado ao poder
público prosseguir com o procedimento em relação à parcela não impugnada.

§ 5" A critério do poder público municipal,
as medidas de que trata o art. 196 poderão ser realizadas pelo registro de imóveis do
local do núcleo urbano informal a ser regularizado.

+§o
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indicados no aÍ. 196 será

urbanística.
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§ 6" A notificação conterá a advertência de

que a ausência de impugnação implicará a perda de eventual drreito que o notificado
titularize sobre o imóvel objeto da REURB.

Art. 197. Na hipótese de apresentagão dc

inrpugnação, poderá ser adotado procedimento extrajudicial de composição de conflitos,
ccrnfbrmc arts.223 a226 desÍa lei complementar.

§ l" Caso cxista demanda judicial de que o

impugnantc scja parte e que verse sobre direitos reais ott possessórros relativos ao

rrnóvcl abrangido pela demarcaçào urbanística, dcvcrá rntbrmá-la ao podcr público, cluc

comunicará aojuízo a existência do proccdimcnto dc que trata o caput do art. l9l .

§ 2'Para subsidiar o procedimento dc que

trata o caput do art. 197, será feito um levantamento de eventuais passivos tributários,
ambicntais e adn.rinistrativos associados aos imtiveis objeto de impugnação, assim como

das posscs cxistentes, com vistas à identiÍicaçiro dc casos de prescrição aquisitiva da

propnedadc.

§ 3'' A mediação obselará o disposto na

Lei n" 13.140, de 26 de junho de 2015, facultando-se ao poder público promovcr a

altcração do auto de demarcação urbanística ou adotar qualquer outra medida que possa

alastar a oposição do proprietário ou dos confrontantcs à regularização da área ocupadu.

§ 4" Caso não se obteúa acordo nü clapa

de mccliação, fica facultado o emprogo da arbitragem.

Art. 198. Decorrido o pruzo sem

impugnação ou caso superada a oposição ao procedimento, o auto de demarcação

urbanistica será encaminhado ao registro de imóveis e averbado nas matrículas por ele
alcançadas.

Subseção IV

Da CUEM

Art. 199. Nos tennos cla Mcdida
Provisória n" 2.220, de 04 de setembro de 2001, aquele que, até 22 de dezc:rbro clc

2016, possuir como seu, por cinco anos, ininterruptâmente e sem oposição, até duzentos
e cinquenta metros quadrados de imóvel público e que o utilize para sua moradia ou de
sua Íamília, tem o direito à concessão dc r.rso especial para fins de moradra em relaçiio
ao bcnr objeto da posse, descle que não sc.ja proprietário ou concessionário. a qualqucr
título. dc outro imóvel urbano ou rural.

§ l" A concessào de uso especial para tins
de moradia será conferida preferencialrncnte ii ntulher, inclependente mente do seu
cstado cir.'il.

.s 2" O dileiro dc que rrata o art. 199 niio
será r'econhecido ao mestrlo concessionário ntais cle ur.na vcz.

?/«-
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Art. 200. Para os efeitos do direito do art.

199, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, na posse de seu antecessor, desde

que já rcsida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão.

Art. 201 . Nos imóveis com mais de

duzentos e cinquenta mctros quadrados, ocupados até 22 de dezembro de 2016. por
população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, inintemrptam!'n rc L. scrn

oposição, cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inlerior a duzentos c
cinquenta mctros quadrados por possuidor, a concessão de uso especial para Íins dc

moradia scrá confcrida cle forma coletiva, desde que os possuidorcs não scjam

proprictários ou conccssionários, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1' O possuidor pode, para o fim dc contar
o prazo exigido pelo art. 201, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que

ambas scjam contínuas.

§ 2'Na ooncessão de uso espccial dc quc

trata o aÍ. 201, será atribuída igual fração ideal de teneno a cada possuidor,
indopcndcntemente da dimcnsão do terrono que cada um ocupe, salvo hipótcsc dc
acordo escrito entre os ocupantes, cstabeleoendo frações ideais diferenciadas.

§ 3'A Íiação ideal atribuída a cada

possuidor não poderá ser superior a duzentos e cinqnenta mefos quadrados.

1.rt.202. No caso de a ocupação acarrctar'

risco à vida ou à saúde dos ocupantes, o poder público garantirá ao possuidor o

exercício do direito de moradia digna em outro local.

Art. 203. E Íàcultado ao poder público
assegurar o exercício do direito de moradia digna em outro local na hipótese de
ocupaçào de imóvel:

I - de uso comum do povo;
[ - destinado a projcto dc urbanização:
III - de interesse da deÍ'csa nacional. da

preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais;
IV - reservado à construção de represas

e obras congêncres;

V - situado em via de comunicação; oLr

VI - estar Iocalizado em áreas de risco.

Art. 204. O título de concessão dc uso
especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o ór.gâo
competente da administração pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via
judicial.

/ t2"-
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Parágrafo único. A administração pública
terâ o prazo máximo de doze mescs para decidir o pedido, contado da data de seu

protocolo.
Art.205. O direito de concessão de uso

espccial para fins de moradia é transferível poÍ aÍo inter vivos ou Luusa monis.

Art. 206. O direito à concessão dc uso

cspecial para fins de moradia extingue-se no caso de:

I - o concessionário dar ao imóvel
destinação diversa da moradia para si ou para srJa famífia; ou

II - o concessionário adquirir a

propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1" A extinção de quc trata o art. 206 será

averbada no cartório de registro de imóveis, por meio de declaração do poder público.

§ 2'Em caso dc extinção, o concessionário
perdcrá as benfeitorias, não làzendo jus a inclenização.

AÍÍ. 201 . E facultado ao podcr pirblico
competcnte conceder autorizaçâo cle uso àquele que, até 22 de dezembro de 2016,
possuir como seu, por cinco ar)os. rnintcmrpramente e sem oposição, até duzentos e

cinquenta metros quadrados de imór,el público situado em ZEIS.

§ 1" A autorização de uso de que trata o art.

207 será conferida de forma grahrita.

§ 2' O possuidor pode, para o fim de contar
o prazo exigido pelo art. 207, acrescentar sua posse à de ssu antecessor, contanto que

ambas sejam contínuas.

§ 3' Aplica-se à autorização de uso prevista
no caput do art. 207, no que couber, os dispositivos de concessâo de uso especial para

fins de n.roradia.

Art. 208. A transferência inter vivos da

concessão de uso especial para fins cle moradia fica condicionada à anuôncia do poder
público.

Parágrafo único. Para fins de anuência, o
novo concessionário deverá preencher os requisitos subjetivos da r:oncessão de uso
cspecial para fins de moraclia previstos na Medida Provisória n" 2.220, dc 2001 .

{rt.209. Dcsde o registro da concessão de
uso, o concessionário Íiuirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no
contrato e responderá por todos os encargos civis, administrativos c tributários que
venham a inciclir sobre o imóvcl c suas rendas.

?lr€
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Art. 210. Fica facultado ao poder público
municipal a outorga de concessão de direito real de uso, inclusive nos casos em que não

for cabivel a concessão de uso especial para fins de moradia, de imóvel público situado

em ZEIS.

AÍÍ. 211. A transferência inter vivos da

concessão de direito real de uso fica condicionada à anuência do poder público.

AÍt. 212. A concessào de direito real de

uso poderá ser contratada, por instrumento público ou particular, ou por simples termo
administrativo.

AÍÍ.213. Desde o registro da concessão de

direito real de uso, o concessionário Íruirá plenamente do tel'reno para os fins
estabelecidos no conÍato e responderá por todos os encargos civis, adminrstrativos e

tributários que veúam a incidir sobre o imóvel e suas rendas.

AÍt. 214. Aplica-se subsidiariamente à

concessão de direito real de uso, as disposições acerca da matéria, previstas no Decreto-
Lci n'271, de 28 de fevereiro d,c 1967, na Lei n'8.666, 1993, no Estatuto da Cidade,
Lci n" 10.257, de 2001, e na Medrda Provisória i'2.220, de 2001 .

Subseção VI

Das Glebas Parceladas Anteriormente a 19 de Dezembro de 1979

Art. 215. As glebas parceladas para fins
urbanos anteriormente a l9 de dezembro de 19'79, que nào possuírem registro, poderão
tcr a sua situação jurídica regularizada, desde que o parcclamcnto esteja implantado e

integrado à cidade, podendo, para tanto, utilizar-se dos instmmentos previstos nesta lei
complementar.

-,}

}ul.2t6. O interessado rcquererá ao oficial
do cartório de registro de imóvcis a efetivação do registro do parcelamcnto, munido dos
seguintes documéntos:

I - planta da área em rcgularização
assinada pelo interessado responsável pela regularização e por profissional lcgalmcnte
habilitado, acornpanhada da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou de RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, contendo o
perímetro da ârea a ser regularizada c as subdivisôes das quadras, lotes e áreas públicas,
com as ditnensões e numeraçâo dos lotes, Iogradouros. espaços livrcs e outras áreas com
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destinação específica, se for o caso, dispensada a ART ou o RRT quando o responsável
técnico for servidor ou empregado público;

U - descrição téonica do perímetro da

árca a ser regularizada, dos lotes, das áreas públicas e de outras áreas com destinação

específica' quando foro caso; 
III - oÍoÍbto anterior a 19 de dezembro

dc I979 que comprove a existência do parcelamento do solo naquela data; e
IV - cenidão expedida pelo poder

público municipal, atestando que o parcelamento foi implantado antes de 19 de

dezembro de 1979 e que esú integrado à cidade.

ArÍ.217. A aprescntaÇão da documcntação
prcvista no artigo anterior drspensa a apresentação do projeto de rcgularização fundiária,
de estudo técnico ambiental, <te CRF ou de quaisquer outras manil'estações, aprovações,

licenças ou alvarás emitidos pclos órgãos públicos.

Subseção VI

Do Direito Real de Laje

Art. 218. O clireito real de laje contempla o

cspaço aereo ou o subsolo dc lcrrcnos públicos ou privados, tomados em projeção
vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas

cdiflcadas ou não pertencentes ao proprietário da constr-uçào-base.

§ l'O proprietário de uma construção-base

poderá ceder a superficie superior ou inferior de sua construção, a Ílm de que o titular
da laje manteúa unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo.

§ 2" O titular do direito real de laje
responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade.

§ 3" O titular da laje podcrá ceder a

superficie de sua construção para a instituiçào de um sucessivo direito real de laje.
desde que haja autorização expressa dos tirulares da construção-base e das demais lajes.

respeitadas as posfuras edilícias e urbanísticas vigentes.

§ 4" O titular da laje, unidade imobiliária
autônoma constituída em matr'ícula própria, poderá dela usar, gozar e clispor.

Art. 219. A ruína da construção-base
implica extinção do direito real de laje, salvo:

I - se este tiver sido instituído sobre o

subsolo; e

II - se a construção-base não for
reconstruída no prazo de cinco anos.

Art.220. Sem prejuízo, no que couber, das

normas aplicáveis aos condomínios edilícios, para Íins do dirsito real de laje, as

I
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despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edificio e

ao pagamento de serviços de interesse comum serão paÍilhadas entre o proprietário da

construção-base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato.

AÍr.221. O município poderá dispor sobre

posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje, cuja aplicabilidade do

instrumento estií condicionada à garantia de estabilidade das edificações, de modo a

assegurar a salubridade e segurança da construção.

Seção X

Das Câmaras de Prevenção e Rcolução Administrativa de Conflitos

Art. 222. Fica o rnunicípio autorizaclo a

oriar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito da

administração local, inclusive nrecliante celebração de ajustes com os tribunais de.jLrstiça

estaduais, as quais deterão competência para dirimir conflitos lelacionados r'r REURB,

mediante solução consensual.

ParágraÍb único. O moclo de composição e

Í'uncionamcnto das oâmaras de qr,re trata o coput do aú.222 serâ estabelecido enr ato do

Poder Executivo municipal e, na fàlta do ato, pelo disposto na Lei n' 13. 140, dc 201 5.

Atl. 223. Se houver consenso cntrc as

partes, o acordo será reduzido a tel'mo e constituirá condição para a conclusão da

REURB, com consequente expedição da CRF.
ArÍ. 224. Os municípios poderão instaurar,

de oficio ou mediante provocação, procedimento de rnediação coletiva de conf'litos

relacionados à REURB.

AÍt. 225. A instauração de procedimento
administrativo para a resolução consensual de conflitos no âmbito da REURB suspende

a prescrição.

Art. 226. O município llca autorizado a

celebrar convênios tendo por escopo a utilização de Centros Judiciários de Soluçrio dc
Contlitos e Cidadania ou as cârraras de mediação credenciadas nos tribunais dejustiça.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL

82.-
l

Seção I
PSA - Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais
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Art. 221 . O PSA - Pagamento por

prestação de Serviços Ambientais é um instnimento que tem por fundamento o principio
provedor-reccbcdor, prcvendo compcnsação aos Íbrncccdores de sen'iços ambicntais

rprc cstirnulcm a proteção e a lecupcração ambiental.
Parágralo úrrico. O provedor de serviços

ambientais pode ser pessoa fisica ou jurídica, de direito público ou privado, grupo
Íarniliar ou comunitário, que mantenha, recupere ou melhore as condições ambicntais dc

ccossistemas que prestam serviços arnbientais.
AÍÍ. 228. A implantação do pagame nto por

serviços ambientais se dará por nreio de programas definidos pelo órgão ambiental
municipal, priorizando-se o zoneanlento ZAPP (Zona Ambiental de Prcscrvação
Paisagistica) e ZATE (Zona Ambiental pró Twismo Ecológico) definidos nestc plano.

A implantação do pagamento por scrviços

ambientais se dará por meio de programas definidos pelo órgão ambiental municipal
que teúam como objetivo a promoção do desenvolvimento sustentável e o Íbrncnto à

manutenção e ampliação da oferta de serviços e produtos ecossistêmicos tais como:

I - conservação dos recursos hídricos;
II - sequestro, conservação, manutcnção

e o aun.lento do estoqlle de carbono, bem como a diminuição da emissão de carbono:
III - cotiservação da belez:,r oônica

natulall
lV - conservação da sociobiod ivers idade:
V - rcgr:lação do clima; ou
VI - conservação e recuperação do solo.

AÍ1. 229. O contrato de pagamcnto por
prestação dc scrviços ambientais scrá regrúamentado dcntlo do prazo máximo de cento

e oitenta dias por ato do Exccutivo, que delirirá o pclccntual de recursos do frundo

Municipal de Meio Ambiente e Saneamento (FMAS), a scr destinado aos prograrnâs.

ParágraÍb único. Ao CONCIDADE
Conselho da Cidade e do Meio Ambiente de Mairipor'à compete o rnonitorrmento e a

fiscalização da aplicação do instrumento.

Seção II
l'CA - Termo de Conrprornisso e Adequação Ambiental

Art. 230. O TCA - Termo de Compromisso
e Adequação Ambiental é o instrurnento por meio do qual o órgão ambiental municipal
integrante do SISNAMA celebra acordo com pessoas responsáveis por atividade
utilizadora de recursos ambientais que tenha causado impactos ao meio ambiente.

Parágrafo único. O TCA - Termo de
Compromisso e Adequação Ambiental poderá ser celebrado com pessoas Íisicas ou
jurídicas.
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e Adequação Ambiental definirá as

cferuaclas pelo responsável, segundo

atividade possa voltar a funcionar.

O TCA - Termo de Compromtsso

e correções necessárias a serem

pré definido, de maneira que a

Art.231
adequações

cronograma

Aít. 233. O TCA - Tcnno de

Comprornisso e Adequação Ambiental deverá prever multa pecuniária diária, cm caso

de descumprimento.

Seção III
IPTU Verde

Art. 234. O lPl'U Verde consistc em

beneficros Íiscais conccdidos, na Í'orma da legislação espccífica, em relação ao lmposto

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana dos proprietários de imóvcis que

adotem medidas de proteção ou rccuperação ambiental, tais como:
I - utilização de sistemas de reuso de

água:

chuva; ou
II - sistema de caplaçáo de água da

n - sistcnra de aquecimcnto hitlráulico
solar, manutenção cle altos índices de permeabilidade c de iilea verde no imóvel. cntre
outras.

TITULO V

DO ORDENA MENTO TERRITOII. IAL

Art.235. Em atendimento aos princípios,
objetivos e diretrizes deste Plano Diretor Participativo, a estratégia de ordenamento
territorial do Municipio de Mairiporã estruturar-se-á com base nos seguintes
componentes:

I - macrozonas;
U - zonas;
Ill - zonas especiais, e

IV - áreas de intervenção urbana.
Parágrafo único. O ordenamento tcrritorial

respeita as características dos sistemas ambientais locais, levando em conta, cm

Art.232. As contrapartidas, obrigações e

compensações estabelecidas no TCA - Termo de Compromisso e Adequação Ambiental
poderão ser convertidas em recursos financeiros a serem depositados, obrigatoriamente,

no Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento (FMAS), nos casos de

empreendimentos ou ações causadoras de impacto ambiental.
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especial, as orientações da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização, de 2019,

apresentada no Anexo II, Mapa 1 da presente lei complementar.

CAPÍTI]LO I

DO MACROZONEAMENTO

Art. 236. O Macrozoneamento consistc na

divisão do tenitório municipal urbano em grandes unidades territoriais relativarlents
homogôneas, denominadas Macrozonas, que orientam os objetivos específicos do

dcscnvolvimento urbano à luz das características gerais do ambiente natural e do

ambicnte construído.
Parágrafo único. As macrozonas são

delimitadas em função dos atributos fisico-ambientais, das formas de ocupação do

território municipal, das tipologias de uso do solo, do perfil da população residentc c das

atividades econômicas desenvolvidas.
Art. 237 . Fica o tenitório do Município de

Mairiporã dividido nas seguintes Íracrozonas:
I - Macrozona de Proteção e

Recuperação Ambiental;
II - Macrozona de Proteção Integral; c

Ill - Macrozona de EstruturaÇão c

QualiÍicação Urbana.

§ l" O macrozoneamento está delimitado
rcspcitando a estrutwa de proteção ambiental do território municipal confonne
representado no Anexo II, Mapa 3 da presente lei complemcntar.

§ 2" O macrozoneamento está delimitado no
Anexo I[, Mapa 4 desta lei complementar

Art. 238. A Macrozona de Proteção e

Recuperação Ambiental se caracteriza por conter temitór'ios com restrições à ocupação

pela Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização e que cumprem a função de proteção e

recuperação ambiental, conlorme legislação pertinente,

,1

Art. 239. Os objctivos da Macrozona de

Proteção c Recuperação Ambiental são:

I - controlar a expansão urbana;
II- urelhorar as condições dc

sancamcnto e da sua lunção ambiental e de produção clc t'rgua;

lll - prcservar os remancscentes dc mata
atlântrca:

IV - estimular a valorização do
patrimônio socioambiental do município;

V - garantir a prcstação de sen,iços: e

VI - conciliar a conservação do
patrimônio socioambiental, culturais e seus se[\ iços ecossistêmicos de provisào.
regulação, c os serviços de suportc, essenciais à sustentaçào cla vida humana.
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Art. 240. A Macrozona de Proteção

Integral se caracteriza por conter tenitórios com restrições legais de ocupação e

utilização, caracterizados pela presença de parques estaduais e bens tombados.

l,:rt. 241 . Os objetivos da Macrozona dc

Proteçào Integral são:

I - manutenção e preservação da

vegetação e do patrimônio ambiental, natural ou histórico existente; e

II - inibir a expansão urbana.

AÍt. 242. A Macrozona de EstrutLu ação e

QualiÍicação Urbana se caracteriza por conter terÍitódos utbanos e periurbanos com

presença de urbanização consoliclada ou que são considerados mais adcquados à

urbanização, conforme indicação da CaÍa Geotécnica de Aptidão à Urbanização.

Att. 243. Os objetivos da Macrozona de

Estruturação e Qualificação Urbana são:

I - estruturar e qualificar as árcas

urbanas c periurbanas existcntes, com a ampliação da oferta de intiaestrutLrra e de

serviços púbticos;
II - valorizar o patrimônio ambicntal,

histórico, artístico e cultural cxistcnte;
m - adensar as áreas aptas à ocupação;
lV - revitalizar o centro e requalificar os

padrões urbanísticos; e

V - diversihcar os usos e ordenar a

distribuição das atividades urbanas.

Seção I
Das Zonas

Arl. 244. Ficam instituídas as seguintes
zonas no território municipal: 

I - ZpRa
Predominantemente Residencial de Densidade alta;

II - ZPRn
Predominantemente Residencial de Densidade média;

iII - ZPRm
Predominantemente Residencial de Densidade média 2;

2.

Zona de Uso

Zona de Uso

,1

CAPiTULO II

DO ZONEAMENTO

Zona de Uso
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lV - ZPRb - Zona de Uso
Predominantemente Residcncial dc Densidade baixa:

V - ZUD - Z.ona dc Usos Diversificados;
VI - ZUD 2 - Zona de Usos

DiversiÍlcados 2;
VII - ZUDEM - Zona dc Usos

Divcrsifi cados em Mananciaisl
VIII - ZUDEM 2 - Zona de Usos

Diversificados em Mananciais 2l
IX - ZC - Zona de Centralidade;
X - ZAC - Zona dc Adcnsamento e

Conexão:
ZAPP Zona Ambiental de

Preservação Paisagística;

Ecológico; e

XIII - ZPA - Zona de Proteção Ambiental.

fut. 245. As Zonas de Uso

Prcdominantemente Residencial são áreas destinadas prioritariamente ao uso residencial
e aos usos compatíveis com o uso residencial, classificadas conÍ'orme as densidades

construtivas e ocupacionais definidas para cada porção do território, tendo em vista a

capacidade de suporte e os condicionantes ambientais presentes no território, sendo
div ididas em:

1- ZPIIa - Zona de Uso
Predominantemente Residencial de Densidade alta;

ll - ZPRm - Zona de Uso
Predominantemente Residencial de Densidade média;

Iil - ZPRm 2 - Zona de Uso
Predominantcmente Residencial dc Densidade média 2: e

IV - ZPRb - Zona de Uso
Prcdominantemente Residencial de Densidade baixa.

Art.246. São diretrizes da ZPRa:
I - incentivar emprcendimentos que

utilizcnr lachadas ativas no pavimento témeo, garanta fruição pÍrblica nos térreos dos
cmpreendimentos por meio dc rcdução no Fator de plancjamcnto previsto cm 0,21 c

II - estimular a ampliação das calçadas,
dos espaços livres, das áreas verdes e permeáveis nos lotes, por meio da redução do
fator social previsto em 0,1 .

ParágraÍ'o único. As catcgorias de uso
permitidas na ZPRa são: CRV, CRCV, SlP. IEIP. CCH. IACB, CSU. CSlvl. CCSC. CPI
c IDLB.

.,1
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XI

XII - ZATE - Zona Ambiental pró Turismo
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fut. 248. São diretrizes da ZPRb estimular
a arnpliação das calçadas, dos espaços livres, das áreas verdes e permeáveis nos lotes,

por mcio da redução do tàtor social previsto em 0,1.

Parágrafo Írnico. As categorias de uso

permitidas na ZPRM são: Rl, CRH, CRCH, CRV, SIP, IEIP, CCH, IACB, CSB, CSM,
CCSC, CPI e IDLB.

Art. 249. As ZUD - Zonas de Usos

Diversificados são porções do território nas quais a diversidade de usos devc sc dar de

Íbrrra compativel com o uso não residencial.

Art. 250. São diretrizes da ZUD e da ZUD
2:

I - incentivar empreendimentos que
ulilizem fachadas ativas no pavimento térreo, garantam fruição pública nos térreos dos
empreendimentos por meio de redução no fator de planejan.rento previsto em 0.7: e

II - cstin]ulàr a ampliação das calçadas,
dos espaços livres, das áreas vcldes c pcrmcáveis nos lotcs por meio da redução do làtor
social previsto em 0,1 .

§ I " As categolias de r.rso permitidas na

ZUD são: SIP, IEIP, CSB, CSM, CSA, CCSC, CPI, IDLB, IDLA e CIDLC.

§ 2'As categorias de uso pcrmitidas na

ZUD 2 São: CRV, CRCV, SIP, IEIP, IACB, IACA, CSB, CSM, CSA, CCSC, CPI,
IDLB e CIDLC.

Att. 252. São diretrizes da ZUDEM c
ZUDEM2:

I - inccntivar ernpreendimentos que
utilizem Íàchadas ativas no pavimcnto téÍreo, garanta fruição pública nos téneos dos
empreendimentos por meio de ledução no fator de planejanento previsto em 0,2; e

:+q L
/D-

AÍÍ. 247. São diretrizes da ZPRM e da

ZPRM 2 estimular a ampliação das calçadas, dos espaços livres, das áreas verdes e

permeáveis nos lotes por meio da redução do fator social previsto em 0,1.

§ l" As categorias de uso permitidas na

ZPRM sãO: RI, CRH, CRCH, CRV, SIP, IEIP, CCH, IACB, CSB, CSM, CCSC, CPI C

IDLB.

§ 2' As categorias de uso permitidas na

ZPP.M 2 são: Rl, CRH, CRCH, CRV, SIP, IEIP, IACB, CSB, CSM, CPI e IDLB.

Art.251. As ZLIDEM - Zonas dc L.isos

Diversitlcados cm Mananciais são porções do território nas quais a diversidadc clc usos

não residenciais e estimulada no interior da Área rle Proteçào e Recupcração rios
Mananciais do Alto Juquery - APRM-AJ.
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II - estimular a ampliação das calçadas,

dos espaços livres, das áreas verdes e permeáveis nos lotes por mcio da redução do fator

social previsto em 0,1.

§ I " As categorias de uso permitidas na

ZUDEM são: SIP, IEIP, CCH, CSB, CSM, CSA, CCSC, CPI, IDLB, IDLA C CIDLC.

§ 2'As categorias de uso permitido na

ZUDEM 2 são: SIP, CCH, CSB, CSM, CSA, CCSC, CPL IDLB e CIDLC.

Art. 253. A ZC - Zona dc Centralidade ó
composta pela porção do território onde são incentivados os usos não residenciais e a
diversificação de atividades econômicas.

AÍÍ.254. São diretrizes da ZC:
I - incentivar empreendimcntos que

utilizem fachadas ativas no pavimento térreo, garanta truição pública nos térreos dos
empreendimentos por meio de redução no fator de planejamento previsto em 0,2; e

II - estimular a ampliação das calçadas,

dos espaços livres, das áreas verdes e permeáveis nos lotes por meio da redução do fator
social previsto em 0,1 .

Parágrafo único. As categorias de uso

permitidas naZC sáo: Rl, CRV, CRCV, SIP, IEÍP, IACB, CSB, CSM, CCSC, CPI e

IDLB-

Art. 255. A ZAC - Zona de Adcnsamento e

Conexão é composta pelo território onde são incentivados usos divclsificados c maior
adensamento no interior da Alea de Proteção e Rccupcração tlos Mananciais do Alto
Juquery - APRM-AJ.

Art. 256. Sào dirctrizes da ZAC:
I - inccntivar empreendimentos que

utilizem lachadas ativas no pavimento térreo, garanta fnrição pública nos térreos dos
empreendimentos por meio de redução no fator de planc.jamento previsto em 0,2; e

II - estirnular a ampliaçho das calçadas,
dos espaços livres, das áreas verdes e pcrmeáveis nos lotcs por meio da rcduçào do Íàtor
social previsto em 0,1.

Parágrafo único. As categorias de uso
permitidas naZAC sào: Rl, CRH, CRCH, SIP, IEIP, IACB, CSB e CSM.

Aí1. 257. A ZAPP - Zona Ambiental de
Preservação Paisagística é o território que compreende áreas dc proteção arnbiental e

com a função de preservação da paisagem.

Art. 25ti. São dirctrizcs da ZAPP

.T
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I - mantcr e recuperar ambientalrnente
o território por meio de parâmetros urbanísticos que rcstrinjam usos inadcquados e

ambientalmentc degradantes e parâmctros de ocupação quc garantam a baixa dcnsidade
constmtiva:

II - asscgural a mais ampla
permeabilidade do solo para pcnnitir a absorção, o acúmulo, a regularização e a

depuração da água;
III - fazer com que a presença de

contaminantes e poluentes seja limitada, de modo a não ultrapassar sua capacidade de

recuperação intema e não ameaçar seus recursos hídricos;
IV - asscgurar a manutençào dc cobenura

vegetai e demais organismos em nivel de diversidacle e amplitude espacial que

possibilite o exercicio de funções equilibradas de depuração biológir:a e de rcgtrlação

microol imática e hidrológica;
V - ampliar os espaços públicos e

comunitários e áreas de lazer que mantenham ou ampliem a permeabilidade do solo;
VI - utilizar sistema de drcnagem

compensatória como alternativa ao sistema convencional;
VII - adotar parâmetros especíÍicos para o

desenho do sistema viário e dos passeios com a utilização de pisos drenantcs e o

estímulo ao compartilhamento seguro das vias de forma a reduzir a impermeabilização
do solol

VIII - recuperar e/ou manter árcas de

especial interesse ambiental;
IX - recompor a vegetação e a paisagem

natural;
X - clcmocratizar o acesso a áreas

recuperadas e preservadas;

X[ - adoral infl'acstrutura vcrdc como

alternativa ao convencional nos sistemas de drenagem. coleta e tratamento de esgoto e

de coleta e tratamento de resíduos; e

XII - adotar sistemas de controle de borda
para controlar de forma ecológica a expansão da ocupaçiio.

Parágrafo único. As categorias de uso

permitidas na ZAPP são: Rl, SIP, IEIP, CCH, IACB, IACA e CSB.

Art. 259. A ZATE - Zona Ambiental pró

Turismo Ecológico é a porção do tenitório destinada às atividades compatíveis com a

proteção do manancial e que dê suporte ao turismo ecológico.

AtÍ. 260. Sào diretrizcs da ZATE:
I - manteÍ e recuperar ambientalmente

o território por meio de parârnetros urbanísticos que restrinjam usos inadequados e
ambientalmentc degradantes e parâmetros dc ocupaçào ciue controlem a dcrrsidade

I
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construtiva, de fomra a viabiIzar o suportc iis atividades relaci<lnaclas ao turismo
ecológico com baixa densidade construtiva;

II - assegurar a mais ampla
permeabilidade do solo para permitir a absorção, o acÍrmulo, a regularização e a

depuração da água;
Ill - Íàzer com que a presença de

contaminantes e poluentes seja limitada, de modo a não ultrapassar sua capacidade de

recuperação intema, e não ameaçar seus recursos hídricos;
lV - assegurar â manutenÇão de coberfura

vegetal e demais organismos em nível de diversidade e amplitudc cspacial que
possibilite o excrcício de funções equilibradas de depuração biológica c dc rcgulação
rnicroclimática e hidrológica;

V - ampliar os espaços pitblicos e

comunitários e áreas de lazer que manteúam ou ampliem a permeabilidade do solo;
VI - utilizar sistema de drenagem

compensatória como alternativa ao sistema convencional;
VII - adotar parâmetros específicos para o

deseúo do sistema viário e dos passcios com a utilização de pisos drcnantes c o
estímulo ao comparti lhamento seguro clas vias, de forma a reduzir a impermeabilização
clo solo:

VIll - recuperar e/ou manter áreas de

especial interesse ambiental;
X - recompor a vegetação e a paisagem

natural;

XI - democratizar o acesso a áreas

recuperadas e preservadas;

XII - adotar intl'acstrutula verde como
alternativa ao convencional nos sistemas de drenagem, coleta e katamento de esgoto e

de coleta e tratamento de resíduos; e

XIII - adotar sistemas de controle dc borda
para controlar de forma ecológica a expansão da ocupação.

Parágrafo único. As categorias de uso
permitidas naZATE são: R1, SIP, IEIP, CCH, IACA, CSB, CSM e CCSCI.

ArÍ. 261. A. ZPA - Zona dc I'mteÇão
Arrbiental representa os teritórios com restrições à ocupação e corn presença de

Yegetaçào, fauna e recursos naturais que se pretende preseryar, recuperar e proteger.

Art.262. São diretrizes da ZPA:
I - manter e recuperar ambientalmente

o território por meio de parâmetros urbanísticos que restrinjam usos inadequados e
ambientalmente degradantes e garantam a baixa densidade construtiva e a manutenção
das condições de permeabilidade do solo;

79s
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Il - assegurar a nlais âmpla
permcabilidade do solo para permitir a absorção. o acúmulo, a rcgularização c a

dcpuração da água;
Ill - fazer com que a presença de

contarrinantes e poluentes se.ja limitada, de modo a nào ultrapassar sua capacidade de

rccuperação intcma, e não amcaçar seus recursos hídricost
lV - asseglrrar a manutcnção de cobcrtura

vegetal e demais organismos em nível de diversidade e amplitude espacial que

possibilite o exercício de funções equilibradas de depuração biológica e de regulação
microclimática c hidrológica;

V - ampliar os espaços públicos e

comunitários e áreas de lazer que mantenham ou ampliem a permeabilidade do solo;
VI - utilizar sistema de drenagem

compensatória como alternativa ao sistema convencional;
VII - adotar parâmetros específicos para o

desenho do sistema viário e dos passeios com a utilização de pisos drenantes e o

estímulo ao compartilhamento seguro das vias, de forma a reduzir a impermeabilizaçito
do solot

VIII - recuperar e/ou manter áreas de

espccial interesse ambiental;
IX - recompor a vegetação e a paisagcm

natural:

X - democratizar o acesso a iireas

recuperadas e preservadas;

Xl - adotar infraestlutura verdc como
alternativa ao convencional nos sistemas de drenagem, coleta e tratamento de esgoto e
de coleta e tratamento de resíduos; e

XII - adotar sistemas de controle de borda
para controlar de forma ecológica a expansão da ocupaçào.

§ l" A ZPA, nos loteamentos regulares,

deve obedecer o coeficiente de aproveitamento (CA) dc 0,20 e a taxa de pcrrneabilidade
(l'P), de 0,80.

§ 2" As categorias de uso permitidas na

ZPA são: Rl, SIP, IEIP, CSB e CSM.

I

Art. 263. Os perímetros das zonas estão
delimitados no Anexo II, Mapa 5 desta lei complementar.

Parágrafo único. Na ZAPP (Zona
Ambiental de Preservação Paisagística) coincidente com a área do Parque Estadual do
Itapetinga, instituído pelo Decreto Estadual n' 55.662, de 30 de março dc 2010, será
considerada a retificação/exclusão de áreas, conlorme o aÍt. l5 do decreto estadual que
o instiruiu, ouvido o Conselho Gestor Estadual e o CONDEMA local, sendo estas áreas
priorizadas para zoneamento ZATE.
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Art. 264. Os parâmetros de parcelamento,
uso, ocupação do solo e instrumentos urbanísticos aplicáveis a cada zona estão descritos
no Anexo III, Quadros 2,4,5 e 6 deste Plano Diretor.

Seção II
Das Zonas Especiais

Att. 265. Ficam estabelecidas as ZEIS -

Zonas Especiais de Interesse Social, porções do território voltadas à urbanização,
regularização fundiária e provisão habitacional de interesse social.

Art. 266. As ZEIS são classiÍicadas da

seguinte maneira:
I - ZEIS l: área ocupada em área

urbana consolidada central passível de regularização fundiária;
Il - ZEIS 2: árca ocupada cnr hrea

urbana consolidada periurbana passível de regularização lundiária; e

III - ZEIS 3: área vazia destinada à
implantação de HIS - Habitação de intcresse social e HMP - Habitação dc mercado
popular.

§ 1" As categorias de uso permitidas na
ZEIS I são: Rl, CRH, CRV, CRCV, SIP, IEIP, IACB, CSB, CSM e IDLB.

§ 2'As catcgorias dc uso permitidas na
ZEIS 2 são: Rl, CRH, CRV, CRCV, SIP, IEIP, IACB, CSB, CSM e IDLB.

§ 3" As categorias de uso permitidas na
ZEIS 3 são: Rl, CRH, CRV, CRCV, SIP, IEIP, IACB, CSB e IDLB.

Art.267. As Zonas Especiais de Interesse
Social clo território de Mairiporã estão representâdas no Anexo Il, Mapa 5.

Art. 268. Fica estabelecida a ZEDEC -

Zona Especial para o Desenvolvimento de Atividades Econômicas e Culturais. território
no qual se concentran't as atividades econômicas e culturais do r:runicípio e para o qual
deve ser dcsenvolvido um plano urbanístico clue promova a ampliação da capacidtde de
desenvolvimcnto das atividades dc suportc ao tudsmo e ao desenvolvinrsnto das
atir idldcs cconômicas c cLrlrurais presentcs.

ArÍ. 269. São diretrizes da ZEDEC:
l - incentivar empreendimentos que

utilizem fachadas ativas no pavimento térreo, garantam fruição pública nos tércos dos
empreendimentos por meio de redução no fator de planejamento previsto em 0,2; c

II - estimular a ampliação das calçadas,
dos espaços livres, das áreas verdes e permeáveis nos lotes por meio da redução do fator
social previsto em 0,1.
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Parágrafo único. As categorias de uso
permitidas rc ZEDEC são: Rl, CRCV, SIP, IEIP, IACB, CSB, CSM, CCSC e IDLB.

Art. 2'7O. A ZEDEC deverá ser objeto de

plano urbanístico que promova o desenvolvimento das atividadcs desejadas e crie
condições urbanísticas para otimização das atividades e equipamentos instalados e para

a adequação aos seus objetivos.

Art.27l. O plano urbanístico de que trata o
art.270 será objeto de legislação especifica.

AÍt. 272. A Zona Especial para o
Desenvolvimento de Atividades Econômicas e Culturais do tenitório de Mairiporã estí
representada no Anexo II, Mapa 5.

Art.273. Os parâmetros de parcelamento,
uso, ocupação do solo e instrumentos urbanísticos aplicáveis a cada zona espccial estão

descritos no Anexo lII, Quadro 5 deste Plano Diretor.
Parágrafo único. Os parâmetros expressos

no Anexo III, Quadro 5 para as ZEIS são provisórios e serão substituidos pelos
parâmetros das ZEIS 3 nas ZEIS I ou por aclueles estipulados no PREURII clLrando da
aprovação do processo de REURB nas ZEIS 2.

CAPITULO IiI
DAS ÁREAS DE INTERVENÇÀO URBANA E PERIURBANA

AÍ1. 274. Ficam instituídas as Areas de
Intervenção Urbana e Periurbana

AÍt.275. As Áreas de lntervenção Urbana
e Periurbana são territórios delimitados de interesse para a recuperação ambiental e para
o desenvolvimento urbano, econômico, turístico e social, objeto de projetos urbanísticos
especificos, nas quais poderão ser aplicados instrumentos urbanísticos prcvistos nesta
lei complementar para os seguintes fins:

I - regularização tirndiária;
ll - execução de programas c pro3etos

habitacionais de intercsse soctalt
III - constituição dc lescla fundiária:
IV - ordenamento e direcionamcnb cla

expansâo urbana;

V - implantaçiro dc áreas industriais;
Y l - in.rplantação dc equipamcnros

urbanos e comunitários:
VII - crração de espaços pÍrblicos tlc lazer

c áreas vcrdcs:
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VIII - prevenção do risco;
IX - criação de unidades de conservação; ou

X - proteção de outras áreas de interesse

ambiental e valorização do patrimônio ambiental, turístico e cultural.

Art.276. Cada Area de Intervenção Urbana
c Pcriurbana será regulada por lei específica, quc devcrá disciplinar, dcntre outras
matérias:

l - a aplicação dos instrumentos
correspondentes às suas finalidades no âmbito de scu perimetro de abrangência;

II - a realização de cstudos previos de
impacto de vizinhança e/ou eshrdo de impacto ambiental que avalicm a capacidade de
suporte de infraestrutura para o adensamento e/ou mudança de uso; e

III - o desenvolvimento das atividades
desejadas e as medidas mitigadoras e compensatórias dos potenciais impactos
identificados.

AÍt.277. Nas Áreas de lntervençào Urbana
c Periurbana poderão ser estabelecidos Coeficientes de Aproveitamento Máximo
Iimitados a três e meio, que poderão ser atingidos mediante:

I - outorga onerosa de potencial
construtivo;

II - transt-crôncia do dircito dc construir; e

III - aquisição do estoque de potcncial a

eles relativo.
Parágralb único. O estabelecimento dos

Coeficientes de Aproveitamento Máximo de cada Área de Intervenção Urbana e

Periurbana será feito com base nos estudos técnicos de capacidade de suporte da
infraestrutura e do sistema viário, e conlorme os objetivos da intervenção.

Art. 278. Para a concretização das

finalidades estabelecidas pa.u ur Áreas de lntervenção L-trbana e Periurbana poderão ser
desenvolvidas parcerias com os demais níveis de govemo e com o setor privado.

+gg
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Art. 279. Até a aprovaÇào das leis
especíÍicas de cada Árca de Intervenção Urbana e Periur-bana, as contlções de
parcelamento, uso e ocupação do solo. serão as estabelecidas por esta lci complementar.

1

Y

Art. 280. As Áreas de Intervenção Urbana
e Periurbana do território de Mairiporã estão representadas no Anexo ll, Mapa 6.
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Seção I
Das AIUDES - Áreas de Intervenção Urbana e Periurbana para o

Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 281 . As A lU DES - Áreas de

lntervenção Urbana e Periurbana para o Desenvolvimento Econômico e Social têm por
objetivo implementar intervenções que promovam o desenvolvimento de atividades
desejadas, aliadas à ampliação da capacidade de suporte dos territórios e da rede de

equipamentos e serviços públicos.

Seção II
Das AIUPRR - Áreas de Intervenção Urtrana e Periurbana para Recupcração de

Áreas de Riscos Geotécnicos, tle Inundações ou de Outros Riscos EspeciÍicados ern
Lei

ArÍ. 282. As AIUPRR - Arcas de

Intervenção Urbana e Periurbana para Recuperação de Áreas de Riscos Geotécnicos, de
Inundações ou de Outros Riscos especificados em lei têm por objetivo identificar
territórios que demandam ações para elirrinação, correção ou adminishação dos riscos.

Seção III

Das AIUP - Áreas de Intervenção Urbana e Periurbana para a Valorização do
Patrimônio Ambiental, Turístico e Cultural

Art. 283. As AIUP - Areas de lntervenção
Urbana e Periurbana para a Valorização do Patrimônio Ambiental, Turistico c Cultural
têm por objetivo valorizar o patrimônio ambiental, turístico e culturál por meio dc ações

que contribuanr para a finalidade cle cada terrikirio identificado, sc.jarn e las a

preservação ambiental ou a visitação turística e/ou a realização de atividades culturais e

eventos e que podem ser viabilizadas tanto por iniciativa pública corno por nteio de
parcerias, respeitada a supremaoia do interesse coletivo, o uso democrático do território
municipal c o acesso universal ao patrimônio natural.

TÍTULo VI

DO PARCLTL.AMENTO DO SOt-O URUANO

Art. 284. A disciplina do parcelamcnto do
solo regula a divisão ou unificação de lotes ou unidades imobiliárias de solo urbano,
com o objetivo de promover o cquilíbrio entre áreas públicas e privadas e o seu
adequado aproveitamento urbanistico.

Parágrafo único. Os requisitos urbanísticos
previstos neste Título condicionam o par.celamento do solo urbano, a implantação de
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condomínios e qualquer outra modalidade de formação de novos lotes e unidades
imobiliárias, sujeitando sua prévra aprovação à autoridade municipal competente.

CAPITULO I

DOS REQUISITOS PARA O PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 285. O parcelamento do solo nào scrá

pcrmitido:
I - ern terrenos alagadiços e su.jeikrs a

inundações, antcs de tomadas as providôncias para âssegurar o escoamento das águas;
II - em áreas de brejos naturais;
III - em áreas com potencial ou suspeitas

de contaminação e em áreas contaminadas, sem que sejam reabilitadas para o uso
seguro, atestado pelo órgão ambiental competente;

fV - em terrenos com declividade igual
ou supcrior a trinta por cento, salvo se atendidas as exigências específicas das
autoridades competentes e obsen,adas as disposições da Lei Federal f 12.651, de 2012;

V - en.r terrenos onde a incidência de
processos geológicos-geotécnicos não aconselhe a edificação;

VI - em iireas utilizadas para deposição
dc resíduos sólidos;

VII - em áreas onde a poluição, em suas
diversas fbrmas, impeça condições sanitárias supoÍáveis. até a süa correçãol

VIII - em hreas consideradas impróprias à

ocupação urbana, ou inaptas à urbanização, de acorcio com a Carta Geotecnica de
Aptidão à urbanização do município;

IX - nas Arcas de Preservação Permanente
(APP) e nos imóveis ocupados por vegctação ambientalrnente protegida; e

X - em áreas sem frente para via pública
oficial.

Art. 286. O parcelamento do solo somente
poderá ser aprovado se houver disponibilidade da inÍi-aestrutura básica prevista no § 5,,,

art. 2" da Lei Federal nl' 6.7 66, de 1979.

8bÀ-
,ZTL_

AÍt. 287 . São requisitos mínimos para o
parcelamento do solo:

I- não ocupação das faixas marginais
de cursos d'água naturais perenes e intermitentes e as áreas no entomo de lagos e lagoas
naturais e de nascentes definidas pela legislaçào Íbderal, salvo maiores exigências da
legislaçào específica;

II - articulação das vias que forern
exigidas às vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, garantindo a integração
com o sistema viário da região e a harmonização com a topograÍia local; e
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III - não ocupação das faixas de domínio
público das rodovias, sendo reservada uma faixa não edificável de quinze metros de
cada lado, salvo exigências mais restritivas definidas em lei específica.

CAPITULO II
DAS MODALIDADES DE PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 288. São modalidadcs de

parcelamcnto do solo:
I - lotealncuto: a subdivisào dc gleba

em lotes destinados a edilicação, com abertura de novas vias de circulação, de
logradouros pÍrblicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias cxistcntes;

II - desmembramento: a subdivisão de
gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitanrento do sistema viário existente,
desde que não implique na abeúura de novas vias e logradouros públicos, nem no
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes;

III - remembramento: reagrupamcnto de
lotes para edificar, desde que não interfira com o sistema viário, nem imponha qualquer
outra modificação nos logradouros iá existentes, salvo nos casos de reparcelamento;

IV - desdobro: divisão de lotc rcsultante
dc parcelamento regular ou regularizado, sem abertura de novas vias nem
prolongamento das vias já existentes;

V - parcclamento integrado à cdificação:
n'rodalidadc em que a construçi-io das ediÍicações é rcalizada concomitantcmcnte à

execução do loteamento e do desmembramento; e

VI - rcparcclarnento: reagruparncnto de
lotes ou glebas e sua posterior divisão em novos lotes c parcelas, públicas e privadas,
com dimensões, localização ou configuração distintas da sifuação original.

§ 1' O parcclamento do solo, nas
modalidades de loteamento, dcsmembramcnto, parcelantento integrado à edificaçào e
reparcelamcnto será precedido de fixação de diretrizes cmitidas pelo órgão rnunicipal
competente, a pedido do interessado.

§ 2' O interessado deverá apresentar
documentação que permita a adequada caracterização da área a scr parcclada, nos
termos da Lei n" 6.766, de 1979 e deste Plano Diretor.

CAPITULO iII
DOS PARÂMETROS DE PAI{CELA\4FNI'O t)O SOI-O

AÍÍ.289. São parâmetros de parcelamento
do solo, dentre outros

áreas minima e máxima do lotc;
frentes mínima e máxima do lote;
área máxima de quadra;
comprimcnto máximo da fàce de

I-
II-
III -
IV-

quadra;

=1
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V - percentual minimo total de área da
gleba ou lote a ser doado à municipalidade, distribuído em percentuais mínimos para
área verde e área instirucional;

VI - largura mínima de calçada, canteiro
central, via de pedestre, ciclovia e leito carroçável; e

VII - declividade máxima das vias.

AÍ. 290. Ficam determinados os

parâmetros básicos por zona paÍa o parcelamento do solo no município prcvistos no
Anexo III, Quadro 5.

Art. 291. Os projetos de parcelameuto de

solo deverão reseryar vinte por cento de área para uso público, dividido a institucional e

área verde, conforme a determinação específica da zona prevista na presente lei
complementar.

sistema viário será decorrenre au. n"".rrialual' 3" [il::m i;#f.§:l'*1,:::
parâmetros geométricos definidos em lei e as diretrizes aprovadas pelo órgão
licenciador municipal.

§ 2" O disposto no caput do art. 291 não sc
aplica aos desdobros.

Art.292. O parcelamento do solo deverá
promover a articulação das vias que forem exigidas às vias adjacentes oficiais,
existentes ou projetadas, garantindo a integração com o sistema viário da rcgião e a
harmonização com a topografia local.

/^rt. 293. Não será permitida a ocupação
das faixas de terra:

I - marginais de cursos d'água naturais
perenes e rntermitentes e as áreas no entorno de lagos c lagoas natulais e de nasccntes
definidas pela legislação federal, salvo maiores exigências da Iegislação específica; e

Il - de domínio público das rodovias c
ferrovias, sendo resewada uma faixa não edificável do quinze metros de cada lado,
salvo exigências mais restritivas definidas em lei.

CAPITULo tV
DOS CONDOMINIOS URAANÍSTIT]OS

AÍt. 294. Pol Condomínio Urbanístico
entende-se a divisão do imóvel em unidades autônomas destinadas a Íirtura e<Jificação,
às quais correspondern frações ideais das áreas de uso comunt clos condôrninos.

§ l" As vias de circulação dos condominios
urbanísticos serão de domínio privado, sendo vedada a abertura de vias pirblicas
internamente ao perímetro do empreendimento.
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§ 2' A implantação <te condomínios
urbanísticos depende da emissão de diretrizes prévias pelo setor competcnte da
Preleirura Municipal de Mairiporã.

Art.295. A área máxima para implantaçâo
de Condomínios Urbanísticos será a seguinte:

. I - na Macrozona de Proteção e

Recuperação Ambiental, será permitida a implantação. de condomínio urbanistico com
área máxima de cem mil metros quadrâdos; e

II - na Macrozona de Estruturação e

Qualificação Urbana será permitida a implantação de condomínio urbanístico com área
máxima de dez mil metros quadrados.

Art.296. Nâo será adrnitida a implantaçào
de condomínios urbanísticos na Macrozona de Proteçào Integral.

Art. 297 . Os parâmetros paru o

hl
/B-

e seguintes vàlerão, no que couber, para os condomínios urbanísticôs.

Art. 298 O plano de urbanização dos

condomínios urbanísticos deverá incluir as áreas de uso público e os módulos
oondominiais resultantes da implantação do empreendimento.

AÍt.299. Para aprovação de condominios
urbanísticos será obrigatória a destinação de áreas de uso pÍrblico, institucional e

sistema de lazer, que deverão estar siruadas Íbra do pcrímetro i'echaclo do
empreendimento ou em outro local.

Art. 301. As APP - Areas cle PresenaÇão
Permanente degradadas ou em rccuperaçâo intemas ao empreendimcnto deverão ser
objeto de recuperação pelo empreendedor, até a entrega do empreendin.rento.

Parágrafo .único. Após a enrrega do
emprce nclimento, a responsabilidadc pela recuperação ou tranutcnçào das APP - Arcas
de Preservação Permanente passar'á a ser rlos condôntinos.

TITULO VII

DA OCUPAÇAO DO SOLO URBANO

CAPITULO I
DOS PARÀMETROS DE OCUPACÃO DO SOLO

T
I

Art. 300. O sistema de vias intcmo ao

empreendimento computará no cálculo de fração ideal dos condôminos.
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Afi. 302. A ocupação do soio no território
do município observará, dentre outros, os seguintes parâmetros:

I. Coeficiente de Aproveitamento
(CA), subdividido em:

a. Coeficiente de

b. Coeficiente de

c. Coeficiente de

Aproveitamcnto
Mínirno (CAmin);

t§s
y'/)-

Básico (CAb); e

Aproveitamento

Aproveitamento

detennina o p

uadas de ventilação, iluminação e

es em relação ao seu entorno.
Edificação (C)

corresponde à altura máxima que a ediÍicação pode alcançar, indcpendentemente das
dimensões do lote.

§ 9" A Quota de tcrreno (Q) por unrdade
residencial é definido em função do número de unidades residenciais permitidos em
cada lote, calculado com base na fórmula Q = q/C.Aproj, na qual:

t
't,,

I
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a. Q é o número máximo de unidades
habitacionais permitidos no lote;

b. q é a área quota deÍinida para cada

Iote. de acordo com a zona em que se localiza;

c. CAproj é o coeficiente de
aproveitamento adotado no projeto, limitado ao CA máximo permitido na zona.

fut. 303. Os parâmetros básicos de

ocupação do solo por zona estão dispostos no Anexo III, Quadro 5.

TITULo VIII

DO USO DO SOLO T,RBANO

CAPITULO I

DAS CATEGORIAS DE USO DO SOLO

Art. 304. Ficam deÍinidas as seguintes

categorias e subcategorias de uso do solo:
residencial (R); e

não residencial (NR).

Art. 305. Sempre que os usos forem
compativeis nas respectivas Zonas, será permitida a implantação de usos mistos na

mesma edificação ou lote.

§ 1' Entcndc-sc por uso misto a

combinação de:

I. Uso Residencial (R) com Uso Não
Residencial §R); e

diferenres de Usos Não Residenciais.
IL duas ou mais subcategorias

§ 2" Os usos permitidos para cada zona sc

encontram listados no Anexo lII, Quadro 6.

Seção I
Do Uso Residencial (R)

Art. 306. A categoria Uso Residencial (R)
compreende a moradia de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos e divide-se nas

seguintes subcategorias:
I. Rl - Residencial Unifamiliar:

corresponde a uma unidade habitacional por imóvel, coln acesso à via pública oficral; e

II. ResidencialMultiÍamiliar,sendo:

a) CRH - Conjunto Residencial
Horizontal: corespondente ao conjunto de unidades habitacionais agrupadas

I.

II

T
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horizontalmente no mesmo lote, sendo todas as casas geminadas ou não, com frente e

acesso independente para a via oficiaI de circulação;

b) CRCH - Conjunto Residencial

crn Condominio Horizontal: correspondente a conjunto residencial horizontal, constitttído por

unidades autônomas, com acesso independente por via particular de circulação de veículos ou

dc pcdestre internas ao conjunto, vedado o acesso direto pcla via oÍicial de circulação;

c) CRV - Conjunto Residencial
Vertical: correspondente a duas unidades habitacionais agrupadas verticalmente no

mesmo lote, possuindo as casas sobrepostas à frente e o acesso independente para a via
oficial de circulação; e

Condomínio Vertical:
residenciais verticais.

d) CRCV - Conjunto Residencial ern

correspondente a edificios de apartamentos e a conjuntos

Seção II

Do Uso Não Residencial §R)

Art. 307. O Uso Não Residencial (NR)

compreende diferentes atividades, organizadas em categorias conforme sua natureza e

grau de incomodidade.
Parágrafo único. A classificação segundo o

grau de incomodidade compreende a análise dos niveis de ruido, vibração, odorcs e

emissão atmoslérica produzidos 
Art. 301i. As catcgorias de uso i.\R são

apresentadas por grupos de atividades seguintes:

I - SIP - Serwiços de lnteresse I)irblico:
prestação dc serviços e de interesse público;

ll- IEIP - Instalações e Equipamentos
de Interesse Público sujeitos a controle especíÍico: cquipamentos e instalações dc
infracstrutura necessárias para a prcstação de sewiços públicos e de interesse público;

III - CCH - Clubes Recrcativos c

Dcsportivos de Campo com Hotelaria c/ou Hospedagem;

IV - IACb - Instituições, Enticladcs
Rcligiosas, Associaçõcs Culturais e Clubcs Recreativos c Desportivos de carátcr local c
dc irnpacto ambiental potencialmente baixo: instituiçires, templos religiosos, clubes c
associações com área de até quinhentos metros quadrados e com espaço para reuniõcs,
cultos. ccrinrônias e eventos corn lotação dc- ató ccm pcssoas:

\/ - IAC'a - Instituições. Entidadcs
Rcligiosas. Associações Culturais c C'lubcs Rccrcirtivos c I)csportir os de irrpactr.r
ambicntal polencralmente alto: instituiçôcs. tcr)rplos lcligiosos. clubes e associaçõcs
com área acima de quinhentos metros quadlaclos c col.n espaço para leuniõcs. cultos.
cclimônias c cvcntos com lotaçào maior c1c cenr pessoiis;

wv
ín-l,
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CAPITULO II

ons coNotçÕES DF TNSTALRçÀo »os usos

Art. 309. A instalação de usos deverá

obedecer a parâmetros relacionados a:

I - número de vagas de estacionamento;

II - espaço de Carga e Descarga (C/D);

III - area de Embarquc e Dcsembarquc de
pessoas (E/D); e

lV - lotação das edificações (Lot).
ParágraÍ'o único. As condições de instalação

dos usos relativas aos parâmetros aoima são aquelas constantes do Anexo lll, Quaclro 2.

Art. 310. A lotação clas eclificaçõcs enr

relação a seus usos e ocupações está prevista no Anexo ttt, Quadro 3.

VI - CSb - Comércio e Servrços cle

impacto ambiental potencialmente baixo: área construída de até quinhentos nlstros
quadrados e lotação dc ató ccm pcssoas;

VII - CSrn - Contórcio e Serviços dc

inrpacto ambicntal potcncialmente médio: área construída de ate dois mil mcn'os
quadrados e lotação de até quinhentas pessoasl

VllI - CSa - Comércio e Serv iços de

impacto ambiental potencialmente alto: área construída acima de dois mil metros

quadrados e lotação acima de quinhentas pessoas;

IX - CCSC - Conjunto de Comercio e

Serviços em Conclomínio: centros comerciais e shopping centers;

X - CPI - Comércio de Produtos

lnflamáveis e Perigosos: postos de combustíveis, distribuidoras de gás, ferlilizantes e
outlos produtos químicos inflamáveis, corrosivos e/ou perigosos;

XI - IDLb - lndr"rstrial Diversificado e

Logístico de impacto ambiental potcncialmente baixo, incluindo comórcio atacadista;

XII - lDLa - Industrial Diversificrrrlo e

Logistico de impacto ambiental potcncialmente alto, incluindo comércio atacadista; e

XIII-CIDLC-Conl'unto
Industrial e Logístico cm Condomínio.

Paragráfo único. Os grupos de atividade
obedecem à Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e serào

detalhados por ato do Executivo.
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Parágrafo único. Regulamentação
específica da matéria deverá ser tratada quando da revisão do Código Municipal de

Obras e Edificações.

TITULO IX

DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO

CAPITULO I
DO SISTEMA MLTNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÀO

Aú. 31 I . O SMPC - Sistema Municipal de

Plancjamento e Gestão ó constituído por estruturas de suporle a proccssos e

instrumentos que garantam a participação e o controle social no planejamento s gestão

da política urbana municipal.

AÍt.312. São objetivos do SMPG:

I - garantir eficiência e eficácia à

gestão, visando à melhoria da qualidade de vida e ao atendimento das ncccssidades
básicas e prioritárias da população;

II - assegurar a paÍicipação da

população e de entidades representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução, acompanhamento e implementação de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano;

IiI - dar transparência aos processos de
tomadas de decisão sobre assuntos relacionados à política urbana;

IV - estabelecer um processo de

monitoramento e avaliação permanente de programas, irlstrumentos e projetos:

V - integrar as ações de gestão e

planejamento entre os setores público e privado no municipio;

VI - inserir o planejamento municipal em
um contexto de desenvolvimento regional e metropolitano; e

VlI - integrar as ações de gestão e

planejamento entre os setoles público e privado no mLrnicipir,r.

Art. 3 1 3. Fica criado o Sistema Municipal
de Planejamento e Gestão. assim estruturado:

t - pclo Poder llxecutivo, por meio das

pastas relacionadas aos assuntos cle planejarnento Lrrbano, infi'aestrutura e serviços
urbanos. trânsito, transportc c rrobiliclacle, habitaçào, r'r.rcio ambiente c sancârrcnto
ambientalt

,pq
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II - pelo CONCIDADE - Conselho da

Cidade e do Meio Ambiente de Mairiporã, garantida a representação dos diferentes
scgmentos sociais;

m - pela Câmara Técnica de Habitação e

Regularização Fundiária e pelo respectivo FMH - Fundo Municipal de Habitagão de

lnteresse Social;

ry - pela Câmara Técnica de

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social e pelo respectivo FDES - Fundo

Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social; e

V - pela Câmara Técnica de Mobilidade
Urbana e pelo respectivo FMob - Fundo Municipal de Mobilidade Urbana.

Art. 314. O FMAS - Fundo Municipal de

Meio Ambiente e Saneamento terá receitas com as seguintes proveniências:

I - mínimo de zero, vírgula um por
cento da Receita de IPTU prevista para o exercicio financeiro;

Ii - outorga proveniente da concessão de

saneamento ambiental, incluindo da coleta de lixo;

III - trinta por cento dos recursos
provenientes da aplicação da outorga onerosa do dircito de construir;

fV - recursos provenicntes do pagamento
por prestagão de serviços anrbientais;

V - recursos provenientes de multas
ambientais;

VI - recursos provcnientes de

compensação ambiental de REURB-E; e

VII - repasse de outros fundos e outras
rcceitas.

Parágralb iurico. O conselho gestor do

IrMAS dcverá encaminhar proposta orçamentária à Secretaria Municipal da Fazcntla até

o final do mês de julho de cada ano, para que a mesma possa scr analisada e

postcriormente ter sua inserção na Lci Orçamentária Anual.

AÍt. 315. O FMH - Fundo Municipal de

Habitação de Iirteresse Social terá receitas com as seguintes proveniências:

I - mínimo de um por cento da receita
de ITBI prevista para o exercício financeiro;

Il - trinta e cinco por cento dos recursos
provenientes da aplicação da outorga onerosa do direito de construir,

'1
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III - recursos provenientes de
compensação urbanística de REURB-E; e

IV - repasse de outros fundos e outras
receitas.

Parágrafo único. O conselho gestor do
FN4H deverá encaminhar proposta orçamentiiria à Secretaria Municipal da Fazenda ató o
final do mês de julho de cada ano, para que a mesma possa seÍ analisada e

posteriormente ter sua inserção na Lei Orçamentária Anual.

Art.316
Econôrnico e Social

O FDES - Fundo Municipal de

tcrá receitas com as seguintesDesenvolvimento Urbano,
proveniências:

I - trinta e cinco por cento dos recursos
provenientes da aplicação da outorga onerosa do direito de construir;

II - receitas provenientes de concessões

lII - rcceitas provenientcs de tâxas
relativas a atividades turísticas e eventos;

tV - receitas provenientes de atilidadcs
de fiscalização e controle urbano; e

V - repasse de outros fundos e outras
receitas.

Parágra Íb único. O conselho gcstor do
FDES deverá encaminhar proposta orçamentária à Sccrctaria Municipal da Fazenda ató
o final do mês dc julho de cada ano, para que a lnesma possa ser analisada e

posteriormente ter sua inserção na Lei Orçamentária Anual.

tut. 317. O FMob - Fundo Municipal de

Mobilidade Urbana terá receitas com as seguintes provcniências:

I - receitas provenientes de outorgas da
concessão de seruiços e atividades rclacionadas ao transporte pírblicot c

II - repasse de outros tundos e outras
receitas.

Parágrafo único. O conselho gestor do
FMob deverá encamiúar proposta orçamentária à Secretaria Municipal da Fazcnda até
o final do mês de julho de cada ano, para que a mcsma possa ser analisada e

posteriormente ter sua inserção na Lei Orçamentária Anual.
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CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Art. 318. E assegurada a participação direta

da população em todas as Íàses do processo de gestão democrática da política urbana,

mcdiante as seguintes instâncias de participação:

g> t.
ífu'

I.
il-
II] -

Conlerência Municipal da Cidade;
CONCIDADE;
assembleias territoriais de política

urbana;

públicas;

relacionados à política urbana; e

IV - debates, audiências e consultas

V - iniciativa popular de projetos dc lei

Vl - plebiscito e referendo popular.

AÍ. 319. A Conferência Municipal da

Cidadc dcverá ocorrer, ordinariamente, a cada dois anos e, extraordinariamente, quando

convocada pelo CONCIDADE ou pelo chefe do Poder Executivo, tendo os scguintcs

objetivos:

l- avaliar a implementaçào e os

irnpactos das normas e dos instrumentos contidos nesta lci complementar;

Il - discutir e deliberar sobre assuntos

relevantcs ao desenvolvimento urbano no município: c

Plano Diretor de Mairiporã, em virtude
necessidade de aprimoramento do mesmo.

III - avaliar a necessidade de alteração do

da diÍlculdade de implementação ou da

Art. 320. A consulta pública é obrigatória,

sob pena de nulidade do ato, em casos de relevante impâcto na paisagem. cultura e

modo de vida da população.
Parágrafo irnico. A consulta pública dcvcrá

ser plcccdida de audiência e debate pirblico, para viabilizar a pletta compt'eensão clos

iàtos pelos votantes.

AÍt. 321 . A realizaçáo de audiências

públicas e debates é condicionante para a aprovação de planos, programas e projetos

que afetem a ordem urbanística, como empreendimentos de impacto ambiental e

impacto de vizinhança, alteração de zoneamento, perímetro urbano. alteração do Plano

Diretor e das normas de ordenamento do parcelamento, uso e ocupação do solo, e

outros.

l
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Aú.322. A convocação para a realização

de audiências, debates e consultas públicas será feita no período de quinze dias que as

antecederem, por meio de propaganda nos meios de comunicação, assegurada a inserção

na imprensa oficial, em sítio eletrônico oficial do poder público local e a Íixação de

editais cm local de fácil acesso, na entrada principal da prefeitura municipal.

ocorrer em local acessivel aos interessados.

AÍ1. 324. Ao final de cada rcunião será

lavrada uma ata, contendo os pontos discutidos, que será anexada ao processo

administrativo corespondcnte, a Ílm de subsidiar a decisão a ser proÍêrida.

Art. 325. A iniciativa popular na

elaboração de leis, planos, programas c pfojetos de dcscnvolvimento territorial será

assegurada por meio de proposta subscrita por um percentual mínimo definido cr.n cinco

por cento do eleitorado da cidade, região, distrito ou bairro.

Art.326. O plebiscito é caracterizado con.ro

uma cousulta de carátcr gcral, clue visa decidir previamente sobre lato espccíÍico,

decisão política, plano, programa, proj eto ou obra pública.
ParágraÍb único. O plebiscito scr/r cxcrcido

no âmbito dc competência municipal e relacionada aos irlteresses da cornunidade local.

Art. 327. O referendo é a maniÍ-estação do

eleitorado sobre matéria legislativa de âmbito municipal clecidida no todo ou em paÍte.

Seção I

Conselho da Cidade - CONCIDADE

Art. 328. Fica criado o CONCIDADE -

Conselho da Cidade de Mairiporã.
Parágrafo único. A eleição e nomeação do

conselho acontecerá em até noventa dias a publicação desta lei complementar.

Art. 329. O CONCIDADE é o órgão

colegiado de natureza consultiva, deliberativa e normativa, integrante da estrutura da

administração municipal, que tem por finalidade garantir a participação dos diferentes

segmentos da população na formulação, implenrentação e gestão da politica urbana.

Parágrafo único. O CONCIDADE é

formado por vinte e dois mcmbros e rcspcctivos suplcntcs, com participaç,lo paritária
entre rcprcsentantes do govclno municipal c da sociedadc civil.

Art. 323. As reuniões públicas deverão
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Art. 330. Os membros que compõem o

CONCIDADE são:

I - onze rcprcscntantes do podcr público
executivo n.runicipal, sendo:

a) um da Secrctaria de Segurança Pública,

Transporto c Mobilidade Urbana;

b) um da Secretaria de Turismo e Esportc;

c) um da Secretaria de Obras e Serviços:

d) três da Secretaria de Habitação,

Regularização Fundiária e Planejamento Urbano;

e) dois da Secrctaria do Melo Anibicntc;

Í) um da Coordenadoria da Proteção e

Defesa Civil;
g) um da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico; e

Social.

legislativo municipal;

de trabalhadores;

sociais e populares;

e do comércio;
Vl - um representante de t:ntidades

profissionais, acaclêmicas e de pesquisas e conselhos proÍissionais de classe;
VII - um representante dos conselhos

municipais;
VllI - um representante de movimentos

ambientalistas; e

IX - um representante de movinrentos
culturais.

§ 1" Por movimentos populares entcndc-se
toda e qualquer entidade ou organização da sociedade civil que tenha como pauta o

"dileito à cidade".

§ 2' Dos representantes de movinrentos
populares, ao menos um deve ter como pauta a luta por "moradia digna".

§ 3" As cntida.les empresariais dcl crn tcr
relação com a temática da política urbana e ambiental.

h) um da Secretaria de Desenvoh,imento

l[ - um representante do poder público

III - um representante de entidades sindicais

lV - três lcpresentanles de rnovinrcntos

V - dois rcprcscntantes do sctor cla indústria
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§ 4" Todas as entidades de todos os
segmsntos devem ter atuação comprovada no município, não sendo neccssariamentc a

sedc localizada no território municipal.

Art. 331. O CONCIDADE é composto
pc las scguintes Câmaras Tecnicas:

I - Câmara Técnica de Habitaçào c

Regularização Fundiária e pelo respectivo FMH - Furrdo Municipal de Habitação dc
Interesse Social;

II - Câmara Técnica dc Dcsenvolv irncnto
Urbano, Econômico e Social c pelo respectivo FDES - Fundo Municipal de
Desenvolvirnento Urbano, Econômico e Social; e

III - Câmara Técnica de Mobilidade Urbana
e pelo respectivo FMob - Fundo Municipal de Mobilidade Urbana.

CAPITULO III

DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA

POLiTICA URBANA E AMtsIEN.IAL

Art. 332. Fica criado o SPAM - Sistenra dc
lVÍonitoramento da Politica Urbana e Ambiental, que lem como objetivo fornecer
inÍbrmações para o planejamento, o rnonitoramento, a implementação e a avaliação da

política urbana, subsidiando a tomada de decisões ao longo do seu processo de

implantação.

§ 1'O SPAlr4 deverá conter e mantcr
atualizados dados, inÍbrmaçôes e indicadores sociais, culturais, cconômicos,
linancciros, patnmoniais, administrativos, Íisico-teritoriais, inclusive caftográticos,
ambientais, imobiliários e outros de relevante interesse pala o nunicípio.

§ 2" O SPr\M será implementado em até
novcnta dias após a publicação desta lei complementar.

Art. 333. O SPAM obedeccrá aos sesuintes
princípios:

eÍlcácia, clareza, precisão e segurança,
instrumcntos para fins idênticos; e

I - simplificação, ooonomicidade.
evitando-se a duplioidade de meios e

II - transparência, publicidade e

disponibilização das informações, em especial as relativas ao processo dc
implementação, controle e avaliação do Plano Diretor e das politicas setoriais.

CAPITULO N
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAç'OES CEOGRAFI( AS

"l
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Art. 334. O SIGMA - Sistema Municipal
de Informações Geográficas de Mairiporã subsidiará o SMPG, o SPAM e as atividades

do CONCIDADE e deve ser composto pela base cartográfica municipal, pela legislação

urbanística e ambiental e pelo Cadastro Territorial Multifinalitário de Mairiporã, que

será alimentado pelos dados socioambientais e econômicos produzidos pelas secretarias

municipais e pelos demais órgão oficiais como IBGE, CETESB, Instituto Florestal e

Fundação SEADE e articulando-se com os sisÍemas estaduais existentes, o Dataceo e o

Sistema Ambiental Paulista.
Parágrafo único. O SIGMA será

implementado em até cento e vinte dias após a publicação desta lei complementar.

fut. 335. Deverá ser claborado no prazo de

cento e oitcnta dias o PDGeo - Plano Diretor de Geoprocessamento que rcrá por

objetivo definir as diretrizcs para a implantação do SIGMA, de forma que clc seja capaz

de apoiar todas as secretarias c órgãos municipais no gerenciamento e planejamcnto das

politicas sctoriais e na integração cle ações e políticas públicas municipais.
Parágrafo único. O PDGeo devc considerar

a constante evolução tccnológica e integrar as informações já existentes em dilerentes
setores da Prefeitura Municipal de Mairiporã para a criação do Cadastro Territorial
MultiÍinalitário (CTM), rcferenciado ao Sistema de lnformações Geográficas.

Art. 336. O SIGMA passa a constituir
referência oficial c obrigatória para todos os trabalhos de topografia, cartografia,

geodesia, demarcação, cstudos, projetos, implantação c acompanhamento dc obras e

sewiços a screm realizados no território de Mairiporã.

§ 1'Todos os lcvantamentos realizados cn.t

loÍes com área superior a trezentos metros cluadrados clerem ser georefercnc iados ao

S]GMA.

§ 2'' Os prôdutos topogr'áticos, cartosnrÍicos
e geodésicos do SIGMA serão acessiveis ao pÍrblico mediante recolhimcnto dr taxa
con'espondente.

TITULO X

DAS DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITORIAS

AÍt.337. Os processos de licenciamento de

obras e edificações protocolados até a data de publicação desta lei complementar, ainda
sem dcspacho decisório ou com interposição de recurso dentro dos prazos legais, scrão
apreciados integralmente dc aoordo com a legislação em vigor à época do protocolo,
exceto nos casos de manifestação formal do interessado, optando pela análise integral
nos termos desta lei complementar, no prazo dc noventa dias de sua entrada em vigor.

§ 1" Os projetos de construção, reforma,
ampliação e regularização protocolados anteriormente à data dr: vigência desta lei
complementar serão analisados com basc na legrslaçào arterior, desde clue mantido o
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pedido original, e deverão ter suas obras iniciadas em até seis meses, a côntar da
expedição do respectivo alvará.

§ 2' Ficam assegurados os direitos de

alvarás já concedidos, bem como os direitos de construção constantes de certidões
expedidas antes da entrada em vigor desta lei complementar, desde que respeitados os
prazos de vigência neles estabelecidos.

§ 3' Os pedidos de renovação de alvará
serão apreciados com base nesta lei complementar caso as obras ainda não tenham sido
iniciadas ou desrespeitem a legislação anterior.

Art. 338. Projetos modificativos
protocolados após a data de entrada em vigor desta lei complementar serão analisados

de acordo com as disposições nela contidas, ainda que se refiram a projetos de

edificação com licenças expedidas nos termos da legislação anterior.

Art. 339. Os processos de parcelamento do

solo regularmente protocolados anteriormente à data de entra<la em vigor desta lei
complementar serão analisarlos de aoordo com a legislação em vigor à ópoca da emissão

de diretrizes, desde que observado o seu prazo de validade.

Art. 340. Os processos referentes à certidão
de uso do solo, diretrizes e plc análise que necessitarem de complerrento de

informações ou não forem retiraclos no prazo de noventa dias, serão encaminhados para
o arquivo geral, submetendo-se aos dispositivos desta lei complementar no caso de

rcapresentação.

4fi. 341. A partir da publicação desta lei
complcmentar, a prefeitura, por seus setores competcntcs, providenciará a adequação
das normas técnicas pel'tinentes ao prcscnte Plano Diretor Participativo.

fut. 342. Intcgram csta lci cor.upicmentar:

I - Anexo I, contendo o Glossário e

Lista dc Siglas;

II - Anexo U, contendo os seguintes
mapas: e

a) Mapa I "Calta Gcotécnica de
Aptidão à Urbanização"; "Diagnóstico da Política N4unicipal dc Habitação de Interesse
Social e Regularização Fundiária";

b) Mapa 2 "Uso e Cobertura da Tcrra":
c) Mapa 3 "Areas Lle interesse

ambicntal legalmente protegidas no tcrritório municipal";
d) Mapa 4 "Macroz0ncarrento";
e) Mapa 5 "Zoncarnsnto'': e

l) \Í.rpit {r - \rtrts tlc Ittterrcnçi,,
L.lrbana c Periurbana".

-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
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III - Anexo
quadros, formados por suas informaçôes e notas:

Itt, com os seguintes

c)
d)

ALEXANDRE DOS

SANTOS:0946846s888

Quadro l. Fator Social;

Quadro 2. Uso do solo e condições

Quadro 3. Lotação das edificações;

Quadro 4. Parâmetros de

)a

b)
de instalação;

Parcelamento do Solo;
e) Quadro 5. Parâmetros de Ocupação

Quadro 6. Usos permitidos para
do Solo; e

0

Art. 343. Fica revogada
Complementar n" 297, de 6 de novembro de 2006 e demais dispositivos em contrário.

AÍt. 344. Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação.

Palácio Tibiriçá, em 24
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de setcmbro dc
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Glossário e Lista de Siglas
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GLOSSÁRIO

Alinhamento - Linha divisória entre o lote e o logradouro público;

Área ConstruÍda Computável é a soma das áreas cobertas de todos os
pavimentos de uma ediÍicação, que são consideradas para o cálculo do
coeÍiciente de aproveitamento;

Área Construída Não Computável é a soma das áreas cobertas de uma
edificação não consideradas para o cálculo do coeÍiciente de aproveitamento,
nos termos dispostos na legislaçáo pertinente;

Área Construída Total é a soma das áreas cobertas de todos os pavimentos de
uma ediÍicação;

Área de Proteçáo Ambiental - APA é uma Unidade de Conservaçáo de Uso
Sustentável, dotada de atributos abióticos, bióticos, eslélicos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populaçoes humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais, podendo conter áreas de domínio público e/ou
privado;

Área de utilizaçáo comum ou Áreas Comuns - Área que pode ser utilizada em
comum por todos os proprietários de um condomÍnio ediÍicado, sendo livre o
acesso e o uso, de Íorma comunitária,

Area impermeabilizada Área do lote coberta por piso impermeável ou
edificação que náo permite nenhuma inÍiltração da água no solo:

Áreas de lntervençáo Urbana e Periurbana são territórios delimitados de
interesse para a recuperaçáo ambiental e para o desenvolvimento urbano,

econômico, turístico e social, objeto de projetos urbanísticos especíÍicos, nas
quais poderão ser aplicados instrumentos urbanÍstlcos previstos nesta lei para

os seguintes Íins de regularização fundiária; execução de programas e projetos
habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária;
ordenamento e direcionamento da expansáo urbana; implantação de áreas
industriais; implantaçáo de equipamentos urbanos e comunitários; criação de
espaços públicos de lazer e áreas verdes; criaçáo de unidades de conservação,
ou; proteção de outras áreas de interesse ambiental e valorizaçáo do
patrimônio ambiental, turístico e cultural:
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Areas institucionais - Areas destinadas à instalação dos equipamentos
com u nitários;

Assentamentos lrregulares sáo ocupaçoes inseridas em parcelamentos

inÍormais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas,

utilizadas predominantemente para Íins de moradia como Íavelas, núcleos

habitacionais, loteamenlos irregulares ou clandestinos e conjuntos

habitacionais de interesse social não regularizados;

Aterros sanitários sáo instalaçôes de grande porte, voltadas à disposiçáo Íinal

exclusivamente de rejeitos no solo que, sem causar danos à saúde pública e à

segurança, minimizam os impactos ambientais, utilizando princípios de

engenharia para confinar os rejeitos à menor área possível e reduzi-los ao

menor volume permissível, devendo atender às especiÍicaçÕes da ABNT;

Carta Geotécnica do Município: documento cartográÍico que registra os
diÍerentes compartimentos geológicos e geomorÍológicos presentes no

município, qualiÍicando-os quanto aos seus comportamentos geolécnicos e
hidrológicos frente ao uso urbano e definindo os critérios técnicos básicos para

sua correta ocupação;

Certidão de Potencial Construtivo consiste de documenlo que Íixa o potencial

construtivo equivalente passível de ser transÍerido para o imóvel receptor,

calculado de acordo com o disposto nesta lei;

CoeÍiciente de Aproveitamento é a relaçáo entre a área ediÍicada, excluída a
área não computável, e a área do lote, podendo ser:

a) básico, que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes

e glebas urbanos;

b) máximo, que não pode ser ultrapassado;

c) mínimo, abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado;

Contrapartida Financeira é o valor econômico, correspondente à outorga
onerosa de potencial construtivo adicional, a ser pago ao Poder Público pelo

proprietário de imóvel, em espécie;

Cota de garagem máxima é a relação entre a soma das áreas deslinadas a
carga e a descarga, circulação, manobra, e estacionamento de veículos e o
número total de vagas de estacionamento, náo sendo considerados vagas de
estacionamento os espaços destinados a carga e descarga;

Desmembramento - Subdivisào de glebas em lotes destinados à ediÍicação,
com aproveitamento do sislema viário existente, desde que não implique a
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abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento,

modificação ou ampliaçáo dos já existentes;

Eixo da via - Linha que passa eqüidistante aos alinhamentos;

Empreendimento de Habitação de lnteresse Social - EHIS corresponde a uma

edificação ou um conjunto de ediÍicaçoes, destinado total ou parcialmente à

Habitação de lnteresse Social e usos complementares, conÍorme disposto na

legislaçáo especíÍica;

Empreendimento de Habitação de Mercado Popular- EHtt/P, corresponde a

uma ediÍicaçáo ou um conjunto de ediÍicações, destinados a HMP e usos

complementares, conÍorme disposto na legislaçáo especíÍica;

Equipamentos Urbanos, Sociais ou Comunitários são imóveis destinados a

serviços públicos de uso coletivo, que integram as políticas públicas de
diÍerentes setores voltados à efetivação e universalização de serviços públicos

e dlreitos sociais;

Face de quadra - E formada pelo conjunto de lotes, cuja frente esteja voltada
para um mesmo logradouro no intervalo entre dois logradouros distintos que

tenham acesso ao logradouro gerador da face de quadra, sendo considerada
a situaçáo fática de todos os logradouros;

Gabarito - tt/edida decorrente da diferença entre o pavimento térreo e o nível

da cobertura, excluÍdos o ático, as casas de máquinas e a caixa d'água;

Gleba - Área de terra que não Íoi objelo de loteamento ou desmembramenlo;

Habitaçáo de lnteresse Social HIS é aquela destinada ao atendimento
habitacional das famílias de baixa renda, com renda Íamiliar mensal de até R$

5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito Reais), podendo ser de
promoção pública ou privada;

Habitaçáo de lvlercado Popular - HIVP é aquela destinada ao atendimento
habitacional de famílias cuja renda mensal seja supeÍior a R$ 5.988,00 (clnco

mil, novecentos e oitenta e oito Reais) e igual ou inÍerior a 9.980,00 (nove mil,

novecentos e oitenta Reais);

Largura da via - Distância entre os alinhamentos dos lotes, englobando leito
canoçável e o passeio público;

Lote - Área resultante de loteamento, desmembramento, remembramento,
desdobro, parcelamento integrado à ediÍicaçâo ou reparcelamento, com pelo
menos uma divisa com Írente para via oÍicial de circulação;
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Loteamento - Subdivisão de glebas em lotes destinados a edificaçáo, com
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou
prolongamento, modificação ou ampliação das vias exislentes;

Ír/aciço arbóreo - Agrupamento com no mínimo 10 (dez) árvores de espécies
nativas ou exóticas, que vivem em determinada área, que guardam relação
entre si e as demais espécies vegetais do local, tendo uma área mínima de
400m'z (quatrocentos metros quadrados) de projeção contínua de copa;

ltrlacrozona é uma divjsão territorial do À/unicípio, de acordo com critérios pré-

estabelecidos, que considera as características ambientais, geológicas e do

ambiente construído relacionadas à aptidão para a urbanizaçáo

Moradia digna é aquela cujos moradores dispõem de segurança na posse do
imóvel, com dimensões suÍicientes para comportar seus habiiantes, executada
com boa qualidade construtiva, com materiais adequados, ventilação e

iluminaçáo suÍicientes, assentada sobre terreno firme, salubre, seco e Iivre de
conlaminaçÕes, e dotada de abastecimento de água, coleta de esgoto,
Íornecimento de energia elétrica, iluminação pública, coleta de resíduos
sólidos, traÍegabilidade de vlas, pavimentaçáo viária, transporte coletivo,
equipamentos sociais básicos, entre outros serviços, equipamentos e
inf raestruturas urbanas

Outorga Onerosa é a concessão, pelo Poder Público, de potencial construtivo
adicional corresponde à diÍerença entre o potencial construtivo básico, deÍinido
a partir do coeficjente de aproveitamento básico e o potencial construtivo
utilizado no empreendimento imobiliário, sendo este limitado pelo potencial
construtivo máximo, mediante pagamento de contrapartida Íinanceira;

Parque Natural Ít/unicipal é uma Unidade de Conservação de Proteção lntegral
criada pelo município, correspondente ao Parque Nacional, que tem como
objetivo básico a preservaçáo de ecossistemas naturais de grande relevâncra
ecológica e beleza cênica, vedado o uso direto dos recursos naturais e
permitida a realizaçáo de pesquisas crentíÍicas, o desenvolvimento de
atividades de educaçáo e interpretação ambjental, de recreação em contato
com a natureza e de turismo ecológico

Pavimento de acesso - É qualquer pavimento com acesso direto de veículos e
pedestres ao logradouro público;

Pavimento térreo - É o pavimento de acesso principal de veículos e pedestres
ao logradouro público;
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Plano de REURB é aquele que integra medidas administrativas, lurídicas,
urbanísticas e sociais, conÍorme a complexidade de cada caso, destinadas à
regularização dos assentamentos irregulares, visando à titulação de seus

ocupantes, o reassentamento, a adequaÇáo urbanística, ambiental e
administrativa, integrando-os à cidade formal; elaborado pelo Executivo

Municipal, com a participaçáo da respectiva Comissão de Urbanização e

Regularização Fundiária e do con.junto dos beneÍiciários, conÍorme os termos

da presente lei;

Potencial Construtivo Adicional é bem jurídico dominical, de titularidade

municipal, com funçÕes urbanísticas e socioambientais, sendo considerado

como correspondente à diÍerença entre o potencial construtivo básico e máximo

do lote;

Potencial Construtivo Básico de um lote é o produto resultante da multiplicaçáo

de sua área pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico Íixado para a zona

onde está localizado;

Potencial Construtivo de um lote é o produto resultante da multiplicação de sua

área pelo coeficiente de aproveitamento

Potencial Construtivo Máximo de um lote é o produto resultante da

multiplicaçáo de sua área pelo Coeficiente de Aproveitamento Máximo Íixado
para a zona onde está localizado

Potencial Construtivo Mínimo de um lote é o produto resullante da multiplicação

de sua área pelo CoeÍiciente de Aproveitamento tt/ínimo fixado para a zona

onde está localizado;

Potencial Construtivo Utilizado de um lote corresponde à área construÍda
computável;

Processos geológico- geotécnicos - Consistem em enchentes,
escorregamentos, erosáo, colapsos e subsidência de solos,

Projeto de Regularizaçáo Fundiária é aquele que integra medidas jurídicas,

urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à regularização dos
assentamentos precários e irregulares, titulação de seus ocupantes,
reassentamentos, adequaçáo urbanística, ambiental e administrativa,
integrando-o à cidade Íormal;

Promotores da Habitação de lnteresse Social - HIS são os seguintes:

a) órgãos da administração direta;

b) empresas de controle acionário público;
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c) entidades represenlativas dos Íuturos moradores ou cooperativas
habitacionais. conveniadas ou consorciadas com o Poder Público;

d) entidades ou empresas que desenvolvam empreendimentos
convenrados ou consorciados com o Poder Público para execução de
empreendimentos de Habitaçáo de lnteresse Social - HIS;

e) empresas ou entidades sem Íins lucrativos, quando atuando,
respectivamente, como executoras ou organizadoras de EHIS, no âmbito
de programa habitacional subvencionado ou com diretrizes fornecidas pela

União, Estado ou [\ulunicípio;

Quadra - Área resultante de loteamento, parcelamento integrado à ediÍicação
ou reparcelamento, delimitada por vias oÍiciais de circulaçáo ou demais
logradouros públicos;

Recebedor do pagamento pelos serviços ambientais é pessoa Íísica ou jurídica,
pública ou privada, que mantém, restabelece ou recupera os ecossistemas no

âmbito de programas especíÍicos a serem deÍinidos pela Secretaria L/unicipal
do Verde e do Meio Ambiente;

Recuo - Distância medida em projeção horizontal entre o limite externo da
ediÍicação e a divisa do lote e são deÍinidos por linhas paralelas às divisas do
lote, ressalvados o aproveitamento do subsolo e a execução de saliências em
ediÍicaçÕes, nos casos previstos em lei;

Rede de lnÍraestrutura Urbana corresponde ao conjunto de elementos que
estruturam e integram de Íorma estratégica o território urbano, tais como:
abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; drenagem; manejo de
resíduos sólidos; mobilidade urbana; equipamentos urbanos e sociais;
eletriÍlcação e teleco mu n icações:

Regularização Fundiária de lnteresse EspecíÍico - REURB E - regularizaÇâo
fundiária aplicável aos núcleos urbanos inÍormais ocupados predom inanlemente por
população de média e alta renda, conforme definidos nas AIUPRIE - Das Áreas de
lntervençáo Urbana e Periurbana para Recuperação Ambiental e
Regularização Fundiária de lnteresse Específ ico, realizada mediante a adoçáo
de medidas mitigadoras e compensatórias na Íorma da legislação
reg ulamentadora;

Regularização Fundiária de lnteresse Social - REURB S é a regularização
Íundiária aplicável aos núcleos urbanos informais demarcados como ZEIS - Zonas
Especiais de lnteresse Social;
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Regularizaçáo Fundiária é o conjunto de medidas iurídicas, urbanísticas, ambientais

e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus

ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das

Íunções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado;

Remanescentes de lvlata Atlântica sáo fragmentos vegetais de lr/ata Atlântica
primária e secundária em estágio avançado ou médio de regeneraçâ0,

conÍorme Lei Federal ne 14.428 de 2006 e suas regulamentações;

Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma categoria de Unidade de

Conservação particular criada em área privada, por ato voluntário do

proprietário, em caráter perpétuo, instituída pelo poder público;

Serviços Ambientais são beneÍícios que os ecossistemas prestam à

humanidade, sendo classificados em serviços de provisão, serviços de suporte,
serviços de regulaçáo e serviços culturais;

Subsolo - Todo pavimento da ediÍicação localizado abaixo do pavimento térreo;

Taxa de Ocupação é a relação entre a área da projeçáo horizontal da ediÍicação
ou ediÍicações e a árca do lote;

Taxa de Permeabilidade é a relação entre a parte permeável, que permite a
inÍiltração de água no solo, livre de qualquer ediÍicaçáo, e a á(ea do lote;

TransÍerência de Potencial Construtivo é o instrumento que permite transÍerir o
potencial construtivo não utllizado no lote ou gleba para outros lotes ou glebas;

Transporte Coletivo de Alta Capacidade corresponde aos veículos coletivos
articulados sobre trilhos (metrôs e trens urbanos e metropolitanos), com
capacidade superior a 60.000 passageiros por hora e por sentido;

Transporte Coletivo de lt/édia Capacidade corresponde aos veÍculos leves
sobre trilhos ou veículos colelivos sobre pneus dispostos em corredores viários
segregados ou com operação em Íaixa exclusiva à esquerda do tráÍego geral,
com capacidade entre 20.000 e 40.000 passageiros por hora e por sentido;

Transporte lndividual corresponde aos veÍculos privados motorizados que
circulam sobre pneus;

Unidades de Conservaçáo de ProteÇão lntegral são unidades de conservação
cujo objetivo é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos
seus recursos naturais;

Unidades de Conservação de Uso Sustentável são unidades de conservação
cujo objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com uso sustentável
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de parcela dos seus recursos naturais, sendo admitidas presença de

moradores e atividades econômicas;

Unidades de Conservação, deÍinidas pela Lei Federal na 9.985 de 2000, sáo

espaços territoriais com características naturais relevantes, legalmente
instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites

deÍinidos, sob regime especial de administração, aos quais se aplicam
garantias adequadas de proteção;

Uso Misto é aquele que envolve, simultaneamente, no mesmo lote ou na

mesma ediÍicação, o uso residencial e o uso náo residencial ou ainda, dois usos
não residenciais de diÍerentes categorias;

Uso Não Residencial - NR é aquele que envolve o desenvolvimento de

atividades comerciais, de serviços, industriais e institucionais;

Uso Residencial - R é aquele que envolve a moradia de um indivÍduo ou grupo

de indivíduos;

Uso Sustentável é a exploraçáo do ambiente de maneira a garantir a

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos,
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma
socialmente justa e economicamente viável;

Via de circulação - Espaço destinado à circulação de veículos ou pedestres,

sendo que:

Via de pedestre - É o espaço destinado à circulação de pedestres, aberto ao
público, de propriedade pública, incluindo passeio público e escadarias, desde
que combinadas com rampas.

Via oÍicial de circulação de veículos ou pedestres - é aquela aceita, declarada
ou reconhecida como oÍicial pelo Executivo;

Via particular de circulaçáo de veículos ou pedestres - é aquela de propriedade
privada, mesmo quando aberta ao uso público:

Via sem saída - Via oficial cujo acesso se dá por meio de uma única via de
circulação de veículos e cujo traçado original náo tem continuidade com a
malha viária na sua outra extremidade;

Vila - Conjunto de lotes fiscais, originalmente destinados à habitaçáo,
constituído de casas geminadas, cujo acesso se dá por meio de via de
circulação de veÍculos de modo a formar rua ou praça no interior da quadra
com ou sem caráter de logradouro público, e
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Zonas são as porções do território nas quais incidem parâmetros próprios de
parcelamento, uso e ocupação do solo;

Zonas Especiais sáo porçÕes do território que apresentam características
diferenciadas ou com destinaçâo específica e normas próprias de uso e
ocupação do solo e edilícias, situadas em qualquer macrozona do Município.

LISTA DE SIGLAS

Áreas de intervençáo urbana e periurbana para o
desenvolvimento econômico e social

Áreas de intervenção urbana e periurbana para a valorização
do patrimônio ambiental, turístico e cultural

Áreas de intervenção urbana e periurbana para recuperação
ambiental e regularização Íundiária de interesse especíÍico

Áreas de preservação permanente

Área de proteçáo e recuperação dos mananciais do alto juquery

Anotação de responsabilidade técnica

Carga e descarga

Coef iciente de aproveitamento

CoeÍiciente de aproveitamento

Coef iciente de aproveitamento básico

Comissáo de análise de estudos de impacto de vizinhança

Coef iciente de aproveitamento máximo

Coef iciente de aproveitamento mínimo

Conselho de arquitetura e urbanismo

Uso não residencial - clubes recreativos e desportivos de
campo com hotelaria e/ou hospedagem

Uso náo residencial - conjunto de comércio e serviços em
condomín io

Concessão de direito real de uso

Uso não residencial - conjunto industrial e logÍstico em
condomín io
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ClassiÍicação nacional de atividades econômicas

Conselho da cidade e do meio ambiente de mairiporã

Uso não residencial - comércio de produtos inÍlamáveis e
perigosos

Uso residencial multiÍamiliar - conjunto residencial em
condomínio horlzontal

Uso residencial multifamiliar - conjunto residencial em
condomínio vertical

Conselho regional de engenharia e agronomia

Certidáo de regularização Íundiária

Uso residencial multiÍamiliar - conjunto residencial horizontal

Uso residencial multifamiliar - conjunto residencial vertical

Uso não residencial - comércio e serviços de impacto ambiental
potencialmente alto

Uso não residencial - comércio e serviços de impacto ambiental
potencialmente baixo

Uso não residencial - comércio e serviços de impacto ambiental
potencialmente médio

Cadastro territorial multiÍinalitário

Concessão de uso especial para Íins de moradia

Embarque e desembarque de pessoas

Estudo prévio de impacto ambienlal

Estudo de impacto de vizinhança

Fundo municipal de desenvolvimento urbano, econômico e
social

Fundo municipal de meio ambiente e saneamento

Fundo municipal de habitação de interesse social

Fundo municipal de mobilidade urbana

Gabarito da edificação

Habitação de interesse de interesse social

Habitação de mercado popular

Uso náo residencial - instituiçoes, entidades religiosas,
associaçÕes culturais e clubes recreativos e desportivos de
impacto ambiental potenclalmente alto
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Uso não residencial - instituiçóes, entidades religiosas,
associaçÕes cullurais e clubes recreativos e desportivos de
caráter local e de impacto ambiental potencialmente baixo

Uso não residencial - industrial diversificado e logístico de
impacto ambiental potencialmente alto, incluindo comércio
atacadista

Uso não residencial - industrial diversiÍicado e logístico de
impacto ambiental potencialmente baixo, incluindo comércio
atacadista;

Uso não residencial - ínstalações e equipamentos de interesse
público sujeitos a controle especíÍico

Índice nacional de preços ao consumidor amplo

lmposto predial e territorial urbano

Lotaçáo das ediÍicações

Uso não residencial

Plano diretor de geoprocessamento

Plano diretor participativo do município de mairiporá

Parcelamento, ediÍicaçáo ou utilizaçáo compulsórios

Plano local de habitação de interesse social

Plano municipal de saneamento básico

Plano de reurb

Pagamento por prestaçáo de serviços ambientais

Quota de terreno

Uso residencral

Uso residencial uniÍamiliar

Regularrzaçáo f undiária

Regularizaçáo Íundiária de interesse específico

Regularização Íundiária de interesse social

Relatório de impacto de vizinhança

Registro de responsabilidade técnica

Sistema municipal de informações geográÍicas

Uso não residencial - serviços de interesse público

Sistema nacional de meio ambiente

Sistema municipal de planejamento e gestão
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Sistema de monitoramento da política urbana e ambiental

Termo de compromisso e adequação ambiental

TransÍerência do direito de construir

Taxa de ocupaÇão máxima

Taxa de permeabilidade mínima

Termo de veriÍicaçáo de obÍas

Zona ambiental de preservação paisagÍstica

Zona ambiental pró turismo ecológico

Zona de centralidade

Zona especial para o desenvolvimento de atividades
econômicas e culturais

Zonas especiais de interesse social

Zona de proteção ambiental

Zona de uso predominantemente residencial

Zona de uso predominantemente residencial de densidade alta

Zona de uso predominantemente residencial de baixa
densidade

Zona de uso predominantemente residencial de densidade
média

Zona de usos diversif icados
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Mapa I - Carta Geotécnica
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Mapa 2 - Uso e Cobertura da Terra v33
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Mapa 3 - Áreas de Interresse Ambiental Legalmente protegidas no Território Municipal
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Mapa 4 - MacroZoneamento P3s
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Mapa 5 - Zoneamento 93G
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Mapa 6 - Áreas de Intervenção y3Y
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ANEXOIII

QUADROS Ê PARÂMETROS

tJso habitacional áo de lnteresse Social - HIS

uso inslitucional Equipamentos institucionais sociais e culturais 0s
Mantidas por entidades mantenedoras
sem Íins Iucrativos

Hospitais e Clinicas, LJniversidâdss, Escolas e Creches, Equipamentos Sociais e

Culturais
Mantidas por outras entidades mante-
nedoías oúas atividades

CulturaisUniveísidades Escol

y3y
/E--

ouadro 2. Uso do solo e con dei

oiiuiro.érd!Eàr hozdd

(djuto.eln r.rs düoinnb li,rbbr

oFnro d. uiidàdê h:liEbtrjs r.n4.dàr horndblRnG m ,)]ft tde e @m

.,'dmhil d. sd:J.r h.brxid,r {Íuo:dr hd,úrrmêft. m lnêft toc e

.óiunb d. uDid.ds h:hi*idr .
I

.*jütô r3i,.(Br .r @ndcrhÉ M,or dú6hb d. uniâd6 hírbdd:R â[rup.dG Hibtn€tu no l@ k{.. q}?
@dilh.'oBólü.p(bto

Usos nao Íêrdên.lâh
,6ràd. d. dÉr B16lr.o3 . d. inir5. púbrko

.11ó8É.nfu3?d..,odÉd..F
bm h@r.. ../d r6p.n.í.m
idÍ!,íõ.e,6rdà.krr.rir'cà5 úei.ç6.i
.ullÚ,1ê.{ubércÚêiriE.d6eâi6d.
.*árí loál ê d. impe .Fôi.úrr

inírtuiçõ6, € rdàd.. ,êriaies, J$ei.çõ.'
dlru6É ê dub6 Í«r.Jti6. d.sn,q dê
inPdo ãmhiânúr Fr.ndrftfiê àno

qdÉh.i6 ê r"bl.çõ.r d. ríl'àdrursn nasdà! e& â d4ãô d. x @

.rub. d. omF, hdêr dub. ú duh.

i6thúcõ6,6016 Élnr6, .ruh.r I :3«b.ô8 m ,.â dsrdã d. 'í 
q

rBü!iÍõ.' lcnpl6 r.l!r@s, d!h.5 . às-i{ôs ón ,êr M@«ã tubÍ quê
5o0 n2 . tr éFr Fã adõ4 .urB, enmônl.l e *n!6 ffi klbco idma

1r.:.dítoid. dê.rá 5N hl. rdhç

l7l

i
I

,.r .otrruid: d. Ía )m h2 . roi

.oÉé(b ! rs:ror dc,íp.do.nbi.dl

.oijudo d. comádo. s.dií6 .m

oüÇàoà.imd.5mpês n)
I
I

c6á6od. Êroddd ífl.írÉi'. Fãi.6s p6r6 d. @nh{niEB, dlínb.idorü de ?ir, i.nilhrnr.s. our6 Fodurc quirÍ.os
rnâfiúFki .olBh6 ./tu p.'r!65

hdú,br dÉÁrÍêd. . rodn6 d. Lmp.dô

171

iüuí&r diÊõnádo . roaííb d. i@ado
afrU.íblpládãllffiê.ho

l, d.rad. do pon. ou 6ndrçõ.r éBro! 0.ê ,.ú,âéo.,o dud.
13) d.çÍerp.n 6 Frrru6 !-. ó e 66 ruis rdn.5
(e) Fd. eÍ 'rEoaro h.dhú
í0) .dturôl.Id.oÉ

Comércio e Serviços (CSb; CSm e CSa)

Local de reuni0es, cultos, csrimônias e eventos
de instituiçóes. entidades religi0sas. ass0cEçóes
cutfurâis e clubes recreativos e desportivos (lACb

e ACa

ouadro 3. Cálculo dê das E

ambiente de acesso úblico

atividades especíÍicas 0u adminisfalivas

5,00

=1,00

7,00 l
t0

0uadro {. Parâmetros de Pâícêlamenlo d0 S0l0

15 5 3ZEOEG

ZE

300

300 t0 t5
15

10

10 15

10

10

5

5

5

t5
15

10 15
5

3

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

e

e

6

65

5

10

(aJ 
-

ZUD

zut z
500 20

500 10

500

250 t0
500 t0

1.500 10

50.000 50
5.500

12.500

250

125 5

2 12

12
6

6

ZPRÂ 5

0

6 (a)

ZPRM 6. 4n!r r
ZPRB

10

l0
15

15

r5
5

5

5

6

6

ZÂPP
6

ZÂTE 6
ZPA

ZUDETII

zUDÉÚ i
1.500

2.000

6

6

6
zÂc

6
zEls 1

zEts 2
6 (b)

6:L

2,5 (a) 1,2 {â, d)

2,5 (a) 3 (a, e)tlÍ,d)
1

1

2,5 (a) 1,2 (a, d)

2 1 2,5 {e)

2 1

2 l

2 1

1

2,!lll
2'5 (e)

1 2,5 (e)

2 1

1

2,5 (el

2,5 (e)

1,5 (b)
2

1 (b) 2 (b)

5(d) 1,5 (b) 1 (b) 2 (b)
zEts 3 500 t5 15 5 6 (!) _, 1

Fator Social

0,0

To,o
0,3

,aq?

r l,Q

1

1.fu'.ã.-,,|.,
-1-Vl&l]!er4dq-L r,

l-.

us0 itznEss0A

ambiente sem acesso p!b!!!g

ipúbliqo !t[ pé

Dúbljco sentado

l 2

l

2,5 t\a,

d, e)

2,5 (e)

iri(d
z)
t,5 i2 I j 2,s(e) l

l(d)1l (E)

15141

PARCETAIIEIITO DE EOIOEE-r _qç[[Iil llt§T- utRDt
z0 A

DEC (%)ía
TOTE TAfiGI'BA MiIIIMÂ

cci

1,5(b) i 1(b) l.2(b)



w
(a)suieit0 a anáise e adequaçáo ao pÍoieto urbanÍstico para a área central e para a área de desenvolümento
econômic0 e social pÍoposta
(b)a aprovaçã0 de Plano de Urbanizaçáo de Zeis 0u de Plano de EHIS pode autoúar dimensóes menores
deúdamente justiÍicadas

(c)dimenoes exigidas de cada lado da via
(d)náo se aplica a empÍeendimefltos habitacionais de interesse social (EHIS) de pÍomoçáo pública 0u
om parcBÍia com a Secr€laria de Habitação paÍa atendimento da demanda existente n0 município.
Nestes casos as diÍetrizes e pârâmetros seíáo deÍinidos com base n0 Plano de Uóanizaqào ou no
termo de Parc8Íia para promoçáo de EHIS slaborado com base na estimâliva de números de
unidades habitacionais produzdas, na capacidade da demanda gerada no Entomo d0 emproendimGnto.
(e)para vias coletoras, arteriais E de trânsito rápido
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2 Nã0 se aplica a empreendimentos habitacionais de interesse social (EHIS) de pr0duçáo pública 0u em parceria com a secÍetaria de Habitaçáo, Regulariza-
çáo Fundiária e Planeiam8nt0 Uóano para atendimento da demanda existsnte n0 munjcipio.
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