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4-6Saera Monietpal 4« Ztai>»tlnlnga dMVwta • «a
fMinlse a sagolat» 1»1<.

cçjiw&do a rXano Dirobcr de Xtapetininga> cuja axocuçác
scrã procedida oúa a cfeBCrvãnda daa normas estabelecidas nesta lei«
Atftifp 2fi- 0 Flano Dâretor àbrange todo o territârlo municipal, ^^on
do sSbre o uso da terra, o sistema Tiãrlo, o traçado da dda^e e dos distritos, o

zonaononto, os lotesosotos, os espaços verdes, a preeervaçSo paisagística e pito«

rosca, a proteçKo aos corsos d’agua, mananciais, fcntss s as reseorras Morestols«
Artigo
0 Plano I>li'etor eervirã de direti.ua para tódos os programas
e projetos de óbz^ s serrlços pâbXleos reladonados oca o dessDVolvinsnto e a *
ordenaçSo territorial da cidade e dos distritos»

Artigo 4^ As plantas e demais peças graficas eaçplioativas do Plano
rebor serão sempre assinadas peOLo l^faito s Presidente da Gamara IWlclpal, e te
xw parte integrante da lei«
Artigo 5®- Aa modi£l(mçÕes de traçado do Plano trator, necessárias ao
soo aprinoramento, dscorrente do estudo de detalhe para a sua execução, e que não
lhe modiflqpsn a estruturação geral e as dispoaiçSes de ordem legol contidas nes*
ta lei, poderão ser Introduzidas nas plantas s
gráficas a qoe se refero o

artigo

zasdlante parecer da Comissão do Plano Diretor e deo^eto do Prefeito«
Artigo 6o- ÀS áreas necesoarias para a eocecução do Plano Diretor serão

dedlaradas de utilidade publica o desapropriadas de acordo com a legislação vlg«n
to»
§
0 Prefeito proporá, anualaente, cooo parte Integrante do
Orçamento iWdclpal, a votação de verbas eapecífleas para atender ao pro^c^un de

desapropriações para a eacscn^uo do Plano ^«tor»
Artigo 7ft«« As áreas áesaprqprladao peda Prefeitura para a execução do
Plano Diretor poderão ser reloteados, no todo oo em parte, e revendidas em hasta

publica, por preço nao inferior ao da. avaliação zmnicipal*
S

1*-

avaliação nunlclpal a Prefeitura cocputará o prê|o do -

terreno, livre de construções, acrescido dos despesas que tiver efetuado para o
renanojamenbo do local»
1 2®- Oe proprietários anteriores dar áreas desapropriadas pode
rão reodiquiri-^s, indspendmtemsnts de leilão, desde

estejam de acordo cn

pagar o preço da avaliação municipal«
Artigo 0*- Para o fim de opllcação do Plano Diretor, fica o munir '
pio dividido era três zonas ds usoa e caracfe4«ísti<nfl fccntufríma. n «ih*«»«

I-» soca urbana da ddárto ® dos dlstrltost asra dsílíilâa por 1«L rwíc^

p&l, do acordo com a logíslaçao'estadual o federal vigentes
H* aoBsc. rtrals
XXX- sona de eaçoosSo urbano: e a definida pdlo Plano DiTert^or e qne se *
^stino o receber oe novos loteaosntos e oenstroíSea» foro dos perízoetros url^

nos vigeRte8> sxis que irão de futuro integrar os sonos urbanos«
■ , .■
3 àalco» Tpdoà os oonstruçSeé» reoonatruçõee> reforoos e deaollçSee
de prédios* lotesxaecbos* arruansotos beo ecoo o locaXisoçSo de edifícios e «>»
estobelecinentos comerciais* industriais e prbflssiónaie* denrorão eetor de ào%;

do com o sistema de soneaiadnto estabelecido pelo Flano Diretor e por esto lei*

em tíu&lquer das trée abonas descritas neste artigo*
Artigo 90* A dsboraçãb de planos ejoocutivos paro o desscvolvimento do
Ploi^ Uretor aoró feita polo i^exitério Técnico crla^ de acordo com o artigo'
3» da Lei n& I«159* de 9 de abril de X9é? e oxn

íí

orienkaçSo e fiscalização dO

Gomíseõo do Flano Uiretar* de acõrdo com o item I do artigo 4^ dessa meaDO lei«
TÍTULO n

nognssa de zonsoaBRto

dasoiflcaçSo das CcnstruçBoe'
\ Artigo lOtt*

construçíke serão dossiflcadas de acordo com o previ*

são de sua utilisaçoo e

para efeito da Oplicaçao das noriaEui dé so*

neoxaeRbo* do seguinte formos

'

Keeidenfliais > assim deaorninodas os constimçSes destinadas à habl«

taçlk» de uao pessoo ua focília* o sabers
0} ML* habitogSc isolada * quando o cada Jot© normal (entende-se

por xote norpml aquele de tamanho médio aprovado nos respectivos planos do lotea
mento* com o mínimo de 250 m2} cosreeponder isno unica babitaçao;

v

b) M!* habitoçSo geminada » quando o coda lote ncmal correapooder duas habitoçtSee* com fTente para a vió publico* cada uma afastado de uma das
divisas laterais do lote de 1*60 m (um metro e sessenta ceritímetros);
0} H-3* hpartamento » quando o hohitaçSo oonstitbir qarto de wn •
edifíoio e o elo oorreepcnder xoáa froçao ideal do terreno de acordo com a legielaç^o sobre condooíniOB;
d) Ii«4> conjunto rosidecicial X a^^rqpatenbo ds qual^^^er umeoro do

habítaçSea* dispondo cada- uma de fração roal do loto e de fraçBes ideais paro uso comum de todos os habitantes»
B»5* babitaçoo popular - aquela vue gosa de benefícios e is<|z
çães* sen projuiso das disposiçãee-desta lei»
2) Comerciaie » assim denominadas as construções ou parto ías .’?ssms*

c

des inadas à fuhçSo eocârdo e preeta^So de 8«rvlçO8> a sabor;

a) OI* GOosTolo de naroadcslas;
b) >2, escritérlos* oonsultGrios s sstudlos;

e) 3-3> barb«lroa> izistituboa de belesa e sícdXares;
d) C-4> hot«la> restaurantes> bares e alcálards;
a) 05^ dnasaSf teatros^ audt&los è staUaroe;
f)
pequenas oficinas de artes e ofícloB tais cotão úurtvos, alfai^

te> costurelro> foto^^ofo e sir&lares;
(Q
oficinas de prestação de serviços tale cocio funlXfllro>
encanador, eletreclsta, oarplntelro e sitsllaresi
h) C»8> pagais e postos de aorviço de autoúSvels;
1}

dflpSsitos e ogencias de deapaehos;

J) G»XO> ccaerdo de neroadorlas por dacodo«
3} Industrias • assln dencxdnadas as constxruçÕoa destinadas a fins Indus -*
trials, a sober:
a) X<-1> pojuenas e riedlas Indústrias » as que neceedtaran de trabalho
espedoliaado o deode siue hão oapreguoo noxs de X5 (quinae) operarlose e cuja *
força £30trl2 instalada nao seja ecç>erior a 20 (vlnte} IF, tale cono: indústrias

do crtofatos de ^oàh^de uso pessoal, veStuSrlo, calçados e artefatos de ted —
dos, inetruoentos e densCllos detolcos e eXetrSdoos^ fóbrlcação, ca(i^>oalção
e tratacwnto de produtos tais cot^o bebidas lerce, ooecÀlooe, doces, laticínios

e ;3rodutoa slrllaresi ic^^reesoras, tl^^bgrafloa; fabricas de brln^;uedo8 e estab^
leciriantos dnilnreaw
b) I>2, grandee indústrias - as que por suas proporções não se emqua »

dren no Itcn anterior*

U) :íflpedds * asslsi denocdiuidae au construções que não se enquadre© noe
Itens anterXores,talB como: esndas. Igrejas, asUos, bosâtois, dubee, museus

e outros»
oupítuio n
□istecn de Setorlsação e Joneononto

Artigo U«« Para o efdto dá aplicação das norms de zonemoento fica

a sona uxtiana e de expansão urbana da ddade de Itapetlnlnca dividida eci 19 *

(dosenove) setoros reddêndais e 6 (sds) sUtores industriais, de acordo com a
* ■
*
folha uni ca do Plano Tiretor que faz parte int slants desta leio
§
Ifi- dada setor sera dotado do pelo nonos um escola primaria,

un parque infantil e xan centro ooocrcial local, cujos raios de

infLuenda respg

tivoa serão de Z*CG (K^uatrocentos) rxitros»
i
2s* As Vias prlndpala de circulação, cujas larguras serão fl*>
zndoe en 20 (vinte} netroe para as que coctoniaQ o setor núnero un fruas G^rc
Jameiro, Prudente de rcrala. Coronel Afonso e qulntino 3ocaluva} e ea 30

taj : í'brce p r: as durais, »ervirão de linltes «Aro os eetcrGe nwncicüado«

to artigOo
S

3*«

regtíiaiaentoção do aâMecB da brazxslto tsbano 8ex& »

proibidos 08 orusacantos das vias principais por vias aeeaoâãrias«
Jüítigo 12®« 0 setor n&sero 1 (àSTCR 1) tem per lirdtea peri^íáfcrieos

as nes General Carneiro^ Prudacte da Jfcrais, Coronel Afàiso e ;^uintino Bocaicb»
va e constitua a sona ooiasrciâl da oidada> oom as seguintes eâraotsrlstieas «
eocdualvas de utilissoçSo:
a) indico de ocup^^Õo da 70% (satedta por cento) da ârea do lot^
nSadoo, de aeôrdo com a legislação saMtãria estadual vigente;
b} intUca do utiliuição do lota^ zaixlino^ igual a 6 (sais} vssaa» •
eíKcluidas as ^eas do construção ^’ootinacMs ao estaeiOQamQnto àa veículos a a «

das lojas e 3obre«lojas cuja altura total ecetema não eoceeder da 7 (adta) mstroe
c) altura nã?d.na dos edifícios não sv^>erior a X
(tnoa ve» a •
lasia) a largara da rua> po 'aiúó sorrir-se a esta> para efeito da aplicação do dí^
posto nôste iten, o recuo
aj.inhaníáJto da rua;
d) recuos Icterals obrigotârios^ das divisas do lote, a partir da

altura total externa de
(sete) SMstros, oorrospondonte ãs lojas e sãbre^ojaa;
e) áreas de eatadenarento para autowvtls ã rasão de tsn Vflícalo *
para cada 200 (ducontosj estros quadrados de construção cu fração*
Artigo 13®- Os setores rnnurados do 2 a 19 constítussi a sons residi|

oiol da cidade, con as seguintes oáracterlsticas exclusivas de utilização«
a} índice de ocupação de ur. torço ria área do Xote, maxiao, de aoSt
do coo a legislação sanitária estadual vigoatei
b) índice de dbilização do lote, inSxIsio, IgoaX a 2 (doa»} veaee ps
ra residenolas tl^ ^1,
o H>«5, habítaçÕee ledadae, gáedxAda e pçpeLar, ree
peetivnosnte, e de 4 (quatro) veiw a área dO lote para residências tipo ã»3 s *

Q!^íQftQXQeíT^99 e conjuntos resldenelais, re^>eotiwentee
c} altura nóxím de quatro pávimontoe para oe apertenentoe e de dc

paviiasntos para os deoals tipos de rooldoncias;
d) recuos cbrigatêrios de seis tnetros de aUnhanonto da via páblic
e de 1,60 n (um metro e sessenta eentínetros] sm pMo nmos
rais do lote«

wa

das divisas late
*

1®« ãeião perrjitidas as construçães de oamter ccjaerdol nos lo

tes de oe^uina, deude tiUe obedecidas as seguintes caracteristlcaag
a) índice de ocq>ação, máxliao, fts 70% (sstenta^por conto) da orea
do lote;

b) Izidloe de utiUsação, náxino, de 2 (doas) vesee o, áre^ do lote

c)
náxi^ de dois povlmsotoe;
d) reeão do alinhanentfe dae vlae p&Ucas de 4 (quateo) ostros e •
de ffinro de fecho nÃn«*» «^4 *»>»•»»*,«*»♦•*«•

Q&t«ata

•J ttiKiB m
i}> M P<vi»Jür dk*

à»

1^ B (* B^ a *

I*

âe p«q[WDas

a) jEoâíaa da aaiyml^b^

dd 1Q( (aatânda) par aMa da w

do lafea>

W} aliara iaUl aadbanna* afadoa* da 5 (atnoa) BaUa^ji
raaiaa dMLiatfoaa da 6 (aalaj aiiraa dà aUaiaMi*o da ata
vAdlaa a da Xi^ad) aatroa da i&Ua aa aaiaaa «wA da íaiat
d) abrlaaiflaladBda da reaarva ite Srai. para arfaMaBaBania da aa|(
aala a para aorga a daaaaraa da aasdnibBaa» aagoBda a dnUraaaa da iad&atrla a áa
properoSa xab Infarlor a daa pèr aanio CUOX) da Sraa do laias
la} àfarlastorladoda da ràearva da Sraç^ para daaaaaao a raaraaçSa
da oparSnoan aoEBaalaniaMiia ajerdlzBâaa aà foram taiUaadaa aa faUas
ra^
«n» cferigoiarloa da aUnfaBBBaia da ala jâ^aa;
f} oiad<aitirladádá"da maâdaa da pr^aoQdaa «loa af&aiaB a periga
& aa&to <m IneSnodea 1 vlalzihBri^t
g> cMLgaiâHadadá da praVlM ^arai& peOA Oaeila^ do TCatia C(^
fai^* çtMa njiniiaartarK paraaar alrcwcatanalado ao SnautlTO»
5 ' ja* 3ar3a parsdtldae aa eoakairoQSaa aapadlala» dasda qaa aocBpyi
nhodoa da paraear fhrorÍEWl da Oaedaalb do FXctaá I3Elr<ior<
BPiigp Xia» ba aaioroa
X«>4j X*5 a M aoEMiiiaeB a ácm
In^loairiaX da eldada a Urib as aegukitaa oaraaterlallaaa éa aMIÍaa^oa
a) abaenda amrgn aprovadoa oa Xoteatmaioa aoja Srea síníjaa da aada
leia aaja da >»000 a2 (irea Ml csetioa goadrodoa} a iraja fr«da ríaljna da aada 3^
aaja da JDd (trinta sadroa)!
b} ahamsta aoraa eprcaadoa aa aoaatraçÇwpm ÍSoa ladoaCHals*
eeioad^ eawluidaa dteea Mbcraa aa oonairBçSea raal^iSaeiala a aooaralaias
c) índloa da aa^aç^* taSadmOu da TOl^ (aaiedba per a«da) da Sraa
da leia para IndustriM ooja &aa ioiM da oonatro^» ma «otaader da auo lâ ( «*
dodla xâl a ama taatroa <pia^badoa} a da 50^ (ei»mnia per aasio} para aa areaa da
ocnatro^Sa eacaa^BXtaa;
d) raaâaa efcrlgaiãrloa sínliasa da 6 Ceada} nairea da miwhaM-Aa
da Ma p^Uaa a da 9 (i^) matroa daa dacala dlvlaM da laias
e} efarlgoierladade da roaerva da íreirpera aáiaoienaiQeKio da raC«»
emoe a para oar^ e daacorgBi da ootnÍnbSaa> segun do o itítermsa da Ipdà^ria a as
proporção nÕo Izxfarler & 10 (daa per oaMoJ da Srecí do leias
<} òfcrlgoioriaâada da orranjo^palao^^atlao ma gMma da
»
eirigaijrlo do allTtftfwwnio da rua> podaado aa mama aarw aUHaadaa eimltan^
mente para o esbaeèanscaaDio da ouicmreda da paaaagairoe> reoreaçSo da opar&d^oa
a Qodlâaa
ofosten a noelvidada izsdosirlal»

ârtigo 15®* A Prefeitura poderá deeíLaraTí aBdlante deçreto do
'j^aoBQUtivo, fuadoneotado cxi poreoer da GodsaSú do ?lano e projeto do ^..»Qcrít^

rio Teonloot

,
a} Ce Qentroe Oocwrelàie de Qairro> localiaondo-»« de -

prefcrencia procd^noe aos caruzorentos das rios prlnelpaie;
b) 3it>»]Bonas> onde os usos dos lotes e das edlfica^Ges

passera a ser naís restritos^ i&dioadas as utUlzoi^Ses de coda sob^aona» segí^

do a classifica«^ das cozistraçSes contida no ATt« 10< desta lel«

Artigo lóe* A prosecte lei sS pode rS ser spdifloada ou rero^
gada pelo roto nínino de' dois tsr^os dos Vereadores -jue oocpoe* a Cmora 7ut^
cdpal looal> apõe três (3) disc*i88Sss>. sci dds (2J períodos legLalatlvoso
.Vtigo 17fl- Ssfca lei aitrarfi oa tdgcr na data de sua publica^
^ao, rovoga^^as aa dlspoci-^Sr"* erxjcf^ntrárí.'

AXelxa Maotoade }

Fablieads na*l>lr*»torts Administrativa da Ft^faltwrat
aos trinta « toa dias do Mar^o do X«9^>

0 Dlr*tor

