
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.352/2019 - Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado do Município de Itajubá 

 

O presente documento tem como objetivo apresentar e esclarecer a população sobre as propostas 

de alteração da Lei Municipal nº 3.352/2019, a qual instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado do Município de Itajubá, que é “o instrumento básico da Política de Desenvolvimento e 

Expansão Urbana do Município, orientador da atuação da administração pública e da iniciativa 

privada em seu território”. 

 

Para tanto, para cada uma das propostas que se seguem, são apresentadas: 

 a redação/situação atual do artigo, quadro ou anexo que se propõe alterar; 

 a redação/situação final proposta pela alteração; 

 a justificativa técnica relativa à alteração.  

_______________________________________________________________________________  

 

Art. 10. As diretrizes estratégicas, no âmbito do Plano Diretor, visando à sustentabilidade ambiental 
e à prevenção contra enchentes na área urbana, são as seguintes: 

(...) 

III - proteger os topos de morros constituídos de áreas localizadas acima da cota de 950,00m 
(novecentos e cinquenta metros); 

 

PROPOSTA: alterar a redação do inciso III do referido artigo da seguinte forma: 

III - proteger os topos de morros, especialmente das áreas de interesse ambiental previstas no Anexo 
V desta Lei; 

 

JUSTIFICATIVA: 

Tendo em vista a supressão do parâmetro “cota de 950m acima do nível do mar” do artigo 83 da 
Lei Municipal nº 3.352/2019 (especialmente em decorrência da existência de inúmeros 
questionamentos acerca da adoção de tal parâmetro, o qual não possui nenhuma explicação técnica 
com a proteção que a lei objetiva estabelecer), a exclusão do referido critério no inciso III do artigo 
10 se mostra necessária para compatibilização dos artigos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16. A Zona de Adensamento Restrito (ZAR) é o conjunto das áreas urbanizadas internas ao 
Perímetro Urbano não passíveis de adensamento em virtude de restrições ambientais e condições 
desfavoráveis de infraestruturas e características do uso do solo. 

 

PROPOSTA: alterar a redação do artigo da seguinte forma: 

Art. 16. A Zona de Adensamento Restrito (ZAR) é o conjunto das áreas urbanizadas internas ao 
Perímetro Urbano passíveis de parcelamento, ocupação e uso do solo, porém, com condições de 
adensamento mais restritivas quando comparadas à Zona de Adensamento (ZAD) em virtude de 
maiores restrições urbanísticas e condições mais desfavoráveis de infraestrutura. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A redação atual do referido artigo não retrata as reais características e condições da Zona de 
Adensamento Restrito, gerando confusão nos munícipes com relação ao parcelamento, ocupação e 
uso do solo nesta zona. 

 

 

Art. 20. O Perímetro Urbano somente poderá ser alterado quando da revisão do Plano Diretor, salvo 
em caso previsto no art. 96 desta Lei. 

 

PROPOSTA: alterar a redação do artigo da seguinte forma: 

 

Art. 20. O Perímetro Urbano somente poderá ser alterado quando da revisão do Plano Diretor, salvo 
nos casos previstos no art. 96 desta Lei. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A referida alteração é necessária para compatibilizar o art. 20 da Lei Municipal nº 3.352/2019 com 
o art. 96 da referida Lei, uma vez que em algumas ocasiões (e não só nos casos de interesse de 
regularização fundiária de AERU) pode haver necessidade de o Poder Público expandir o perímetro 
urbano, tal como, por exemplo, sobre a situação de imóveis/empreendimentos que se encontravam 
dentro do perímetro urbano na legislação anterior e na atual legislação foram excluídos 



 

 

 

 

 

 

 

equivocadamente (pois estavam com projetos em trâmite nos órgãos da Prefeitura Municipal de 
Itajubá). 

 

 

Art. 24. Os terrenos situados na AC ficarão sujeitos aos seguintes parâmetros especiais:  

I - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 1,50 (um e meio); 
II - Gabarito: 12,00m (doze metros); 
III - Recuo de Alinhamento obrigatório para novas edificações, visando à ampliação da largura das 
calçadas; 
IV - Impedimento de atividades que sejam atratoras de tráfego pesado, atratoras de grande número 
de veículos, potencialmente poluidoras ou incompatíveis com a ambiência desejada. 

 

PROPOSTA: alterar a redação do inciso II do referido artigo da seguinte forma: 

II - Gabarito: 20,00m (vinte metros); 

 

JUSTIFICATIVA: 

A redação atual do referido inciso conflita com o quadro 2.1 do Anexo II da Lei Municipal nº 
3353/2019, o qual teve sua redação alterada pelo art. 12 da Lei Municipal nº 3401/2020. 

 

 

Art. 56. Serão admitidos lotes destinados ao uso residencial unifamiliar com frente para Vias Mistas 
1 e Vias de Pedestres 1. 

 

PROPOSTA: alterar a redação do artigo da seguinte forma: 

Art. 56. Serão admitidos lotes destinados ao uso residencial unifamiliar com frente para Vias Mistas 
1. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A redação atual do referido artigo conflita com o art. 72 da Lei Municipal nº 3353/2019, segundo o 
qual “não são admitidos lotes com frente exclusiva para via de pedestre”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 64. O parcelamento do solo de glebas nas AIS 2 deverá seguir os parâmetros urbanísticos do 
zoneamento e não os parâmetros específicos de áreas especiais. 

 

PROPOSTA: alterar a redação do artigo da seguinte forma: 

Art. 64. O parcelamento do solo de glebas nas AIS 2 poderá seguir os parâmetros urbanísticos do 
zoneamento ou os parâmetros específicos de áreas especiais, cabendo a CAI a definição dos 
parâmetros a serem adotados. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Os parâmetros menos restritivos da AIS 2 são indicados para facilitar a regularização de áreas 
ocupadas irregularmente (isto é, áreas com ocupação consolidada). Já os parâmetros urbanísticos do 
zoneamento são indicados no caso de glebas sem ocupação consolidada, onde se é possível 
urbanizar com melhores condições. Logo, a definição de quais parâmetros devem ser aplicados deve 
ser feita levando-se em consideração a situação específica de cada caso. 

 

 

Art. 83. Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA) são aquelas que, por concentrarem 
remanescentes florestais expressivos, mata em regeneração ou por se situarem em cota superior 
950,00m (novecentos e cinquenta metros) acima do nível do mar, são especialmente importantes 
para a preservação de mananciais e ecossistemas. Acima da cota 950 (novecentos e cinquenta), a 
instalação de qualquer uso ou equipamento dependerá de análise individual e aprovação pelas 
instâncias previstas nesta lei, com ratificação pela Comissão de Acompanhamento e Implementação 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – CAI. 

§1º. As AIA ora instituídas estão delimitadas nos Anexos IV e V desta Lei.  

§2º. A delimitação precisa das AIA mapeadas nos Anexos IV e V desta Lei será efetuada quando 
da aprovação de projeto de parcelamento ou ocupação do terreno em que estiverem situadas, por 
meio de Decreto Municipal. 

§3º. Outras áreas poderão ser delimitadas como AIA por lei municipal. 

 

PROPOSTA: alterar a redação do artigo 83 e do §1º e 3º da seguinte forma: 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 83. Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA) são aquelas que, por concentrarem 
remanescentes florestais expressivos, mata em regeneração ou por se situarem em topo de morro, 
são especialmente importantes para a preservação de mananciais e ecossistemas. 

§1º. As AIA instituídas são as previstas nos Anexos IV e V desta Lei.  

(...) 

§3º. Outras áreas poderão ser instituídas como AIA por lei municipal. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Conferir maior clareza ao dispositivo acima mencionado, tendo em vista a existência de inúmeros 
questionamentos acerca da adoção do parâmetro de “cota de 950m acima do nível do mar” para 
caracterização como AIA, o qual não possui nenhuma explicação técnica com a proteção que a lei 
objetiva estabelecer. Assim, ao retirar tal parâmetro (cota acima de 950m acima do mar), considera-
se que, independentemente de cota, qualquer área que concentre remanescente florestal expressivo 
ou seja mata em regeneração ou se situe em topo de morro será considerada Área de Especial 
Interesse Ambiental (AIA) no Município. 

 

 

Art. 96. A expansão do Perímetro Urbano no interregno da revisão do Plano Diretor será possível 
apenas nos casos de interesse de regularização fundiária de AERU. 

 

PROPOSTA: alterar a redação do artigo da seguinte forma: 

Art. 96. No interregno da revisão do Plano Diretor, a expansão do Perímetro Urbano será possível 
somente nos casos de interesse de regularização fundiária de AERU ou quando houver justificado 
interesse público de ordem urbanística. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Em algumas ocasiões (e não só nos casos de interesse de regularização fundiária de AERU) pode 
haver necessidade de o Poder Público expandir o perímetro urbano, tal como, por exemplo, sobre a 
situação de imóveis/empreendimentos que se encontravam dentro do perímetro urbano na legislação 
anterior e na atual legislação foram excluídos equivocadamente (pois estavam com projetos em 
trâmite nos órgãos da Prefeitura Municipal de Itajubá). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 138. O valor da contrapartida (C) da Outorga Onerosa do Direito de Construir é função do 
Coeficiente de Aproveitamento praticado no projeto (CA), da área total do terreno (St) e do valor 
(V) do metro quadrado do terreno, constante da Planta de Valores Imobiliários adotada pelo 
Município para cálculo do Imposto de Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis (ITBI), de acordo 
com a fórmula: C = V x St x (CA – CAB). 

Parágrafo único. No caso de reforma com ampliação, a área líquida de construção existente já 
regularmente aprovada pela Prefeitura fica dispensada do pagamento da contrapartida.  

 

PROPOSTA: alterar a redação do artigo e transformar o parágrafo único em §1º e inserir o §2º, da 
seguinte forma: 

Art. 138. O valor da contrapartida (C) da Outorga Onerosa do Direito de Construir é função do 
Coeficiente de Aproveitamento praticado no projeto (CA), da área total do terreno (St) e do valor 
(V) do metro quadrado do terreno, de acordo com os valores imobiliários adotados pelo Município 
de Itajubá para lançamento do Imposto de Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis (ITBI), de 
acordo com a fórmula: C = V x St x (CA – CAB). 

§1º. No caso de reforma com ampliação, a área líquida de construção existente já regularmente 
aprovada pela Prefeitura fica dispensada do pagamento da contrapartida. 

§2º. A data da apuração será de acordo com a data da aprovação do projeto. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Apenas para conferir maior clareza ao dispositivo. 

 

 

Art. 139. O pagamento da contrapartida será efetuado em moeda corrente, devendo os recursos 
auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir serem aplicados nas finalidades 
previstas nos incisos I a VIII do art. 136 deste Plano Diretor. 

§1º. Excepcionalmente, havendo interesse público, o pagamento da contrapartida será efetuado 
mediante dação de edificação ou de terreno tecnicamente apto a receber edificação, desde que os 
referidos imóveis se situem no Município e sejam destinados, preferencialmente, a habitação de 
interesse social. 

§2º. A avaliação do imóvel objeto de dação em pagamento será feita com base na Planta de Valores 
Imobiliários adotada para cobrança do ITBI.  



 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA: alterar a redação do §2º do referido artigo da seguinte forma: 

§2º. A avaliação do imóvel objeto de dação em pagamento será feita de acordo com os valores 
imobiliários adotados pelo Município de Itajubá para lançamento do Imposto de Transmissão Inter-
Vivos de Bens Imóveis (ITBI).  

 

JUSTIFICATIVA: 

Apenas para conferir maior clareza ao dispositivo. 

 

 

Art. 167. Fica criada a Comissão de Acompanhamento e Implementação do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado e demais normas urbanísticas de Itajubá (CAI), com as seguintes 
competências: 

(...) 

V - analisar e deliberar sobre a aprovação de empreendimentos de impacto, inclusive sob áreas com 
cota superior a 950m; 

 

PROPOSTA: alterar a redação do inciso V do referido artigo da seguinte forma: 

V - analisar e deliberar sobre a aprovação de empreendimentos de impacto; 

 

JUSTIFICATIVA: 

Tendo em vista a supressão do parâmetro “cota de 950m acima do nível do mar” do artigo 83 da 
Lei Municipal nº 3.352/2019, a exclusão de tal critério no artigo 167 se mostra necessária para 
compatibilização dos artigos. 

 

 

Art. 172. O processo que, na data de entrada em vigor desta Lei, estiver em andamento para 
licenciamento de empreendimento poderá ser analisado de acordo com a legislação vigente na data 
em que o processo tenha sido iniciado.  



 

 

 

 

 

 

 

§1º. No caso de aprovação de loteamento considerar-se-á em andamento o processo de 
licenciamento de empreendimento cujas diretrizes já tenham sido emitidas pela Prefeitura, devendo 
o projeto ser analisado com base nas referidas diretrizes, no limite do prazo de validade das mesmas. 

(...) 

 

PROPOSTA: alterar a redação do artigo 172 e do §1º e inserir o §3º no referido artigo da seguinte 
forma: 

Art. 172. O processo que, na data de entrada em vigor desta Lei, estiver em andamento para 
licenciamento de empreendimento deverá ser analisado de acordo com a legislação vigente na data 
em que o processo tenha sido iniciado.  

§1º. No caso de aprovação de loteamento considerar-se-á em andamento o processo de 
licenciamento de empreendimento cujas diretrizes já tenham sido emitidas pela Prefeitura, devendo 
o projeto ser analisado com base na legislação vigente à época em que o processo foi iniciado. 

(...) 

§3º. O processo de licenciamento de empreendimento cujas diretrizes já tenham sido emitidas pela 
Prefeitura antes da entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.352, de 17 de dezembro de 2019, nos 
termos do caput deste artigo e a partir da publicação desta Lei, que permanecer sem andamento por 
mais de 4 (quatro) meses será automaticamente encerrado e arquivado. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Atualmente existe na Secretaria Municipal de Planejamento alguns projetos de empreendimentos 
(loteamentos) que foram elaborados com base na Lei Municipal nº 1.774/1991 e na Lei 
Complementar nº 8/2003, porque estavam em trâmite quando da publicação da Lei Municipal nº 
3.352, de 17 de dezembro 2019, os quais ainda não foram finalizados. Com as alterações ora 
propostas, caso tais processos permaneçam parados por mais de 4 (quatro) meses, eles serão 
automaticamente encerrados e arquivados, fazendo com que o empreendedor, caso queira prosseguir 
com o seu empreendimento, tenha que apresentar um novo projeto conforme as novas diretrizes do 
Plano Diretor atual e vigente. Além disso, resguarda para aqueles que já possuíam processos em 
andamento o direito de concluir o empreendimento. 

 

 

ANEXO III 

Tabela de Parâmetros Urbanísticos por Zonas Urbanas 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA: alterar o quadro 3.1 da seguinte forma: 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

O atual “Quadro 3.1 – Parâmetros de Zonas” do Anexo III da Lei Municipal nº 3.352/2019 (Plano 
Diretor) conflita com atual “Quadro 2.1 - Parâmetros Urbanísticos por Zonas e Áreas Especiais” do 
Anexo II da Lei Municipal nº 3.353/2019 (Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS), 
o qual teve sua redação alterada recentemente pelo art. 12 da Lei Municipal nº 3.401/2020. 

 

 

ANEXO 7 

Descrição do Perímetro Urbano  

 

PROPOSTA: alterar o perímetro urbano para inclusão das seguintes áreas  e correção de 
coordenadas UTM de dois pontos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando que existem em trâmite na Secretaria Municipal de Planejamento alguns projetos de 
empreendimentos que se encontravam dentro do perímetro urbano de acordo com a Lei 
Complementar nº 8/2003 e a Lei Municipal nº 1.641/1988 e equivocadamente não foram previstas 
na Lei Municipal nº 3.352/2019, faz-se necessário a revisão do Perímetro Urbano. 

Ademais, as coordenadas UTM de dois pontos estão incorretas e, portanto, precisam ser corrigidas. 

 

 

ANEXO 8 

Descrição da APA Sul 

PROPOSTA: alterar o perímetro e área da APA Sul para ajustar a alteração do perímetro urbano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A alteração do perímetro urbano implicará na alteração da área e perímetro da APA Sul em três 
posições. Conforme parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, a mencionada 
alteração do perímetro da APA Sul não implicará na conversão de novas áreas para o uso alternativo 
do solo, visto que os locais já se encontram antropizados por meio do emprego de atividades 
agrossilvipastoris.  

 

 

ANEXO 4 (Mapa de Áreas Especiais) e ANEXO 5 (Mapa de AIA e Unidades de 
Conservação) e demais anexos correlatos 

 

PROPOSTA: alterar as AIAs no bairro Pinheirinho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A alteração das três Áreas de Interesse Ambiental se faz necessária, pois estas se encontram 
posicionadas de forma inadequada, não abrangendo as áreas onde, de fato, existe vegetação nativa. 
Conforme parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, a mencionada alteração é 
essencial para a efetiva proteção dos remanescentes do Bioma Mata Atlântica existentes no 
município, regidas pela Lei Federal nº 11.428/2006.  

 

- PROPOSTA: alterar as AIAs no bairro Pinheirinho 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Conforme parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, a área a ser removida da 
mencionada AIA possui vegetação herbácea predominante representada por braquiária (Brachiaria 



 

 

 

 

 

 

 

sp) em função de seu uso passado para regime semiextensivo de gado.  Portanto, a mencionada 
alteração não implicará na conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, visto que os 
locais já se encontram antropizados. 

 

PROPOSTA: alterar a AIA no bairro Capetinga. 

 
 

JUSTIFICATIVA: 

A alteração da Área de Interesse Ambiental se faz necessária, pois esta atravessa parcialmente o 
Loteamento Sítio Califórnia, o qual já se encontra implantado e liberado para ocupação. Conforme 
parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, a alteração da mencionada AIA não 
implicará na conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, visto que os locais já se 
encontram antropizados por meio da instalação de arruamentos e reservatório de água potável. 

 

PROPOSTA: alterar as AIAs no bairro Jarrinha. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Conforme parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, a área objeto da alteração 
possui vegetação herbácea predominante representada por braquiária (Brachiaria sp) em função de 
seu uso passado para atividades agrossilvipastoris.  Portanto, a mencionada alteração não implicará 
na conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, visto que os locais já se encontram 
antropizados. 

 

PROPOSTA: alterar a AIA no bairro Santa Rita de Cássia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Conforme parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, a mencionada alteração 
do perímetro da AIA não implicará na conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, visto 
que os locais já se encontram antropizados por meio do emprego de atividades agrossilvipastoris.  

 

PROPOSTA: alterar as AIAs no bairro Rebourgeon. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A alteração das Áreas de Interesse Ambiental se faz necessária, pois estas se encontram 
posicionadas de forma inadequada, não abrangendo as áreas onde, de fato, existe vegetação 
expressiva. Conforme parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, a mencionada 
alteração é essencial para a efetiva proteção dos remanescentes do Bioma Mata Atlântica existentes 
no município, regidas pela Lei Federal nº 11.428/2006.  



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA: alterar a AIA no bairro Estiva. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A supressão da Área de Interesse Ambiental se faz necessária, pois esta está posicionada sobre a 
área onde será implantado o Parque Científico Tecnológico de Itajubá, mais especificamente sobre 
a área onde será executado o LNA. Conforme parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMEA, a área em questão não se enquadra em nenhuma das definições de Área de Preservação 
Permanente (APP) estabelecidas pelo art. 4º da Lei Federal nº 12651/2012. 

 

PROPOSTA: alteração da AIA no bairro Varginha. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A alteração da Área de Interesse Ambiental se faz necessária, pois esta está locada sobre lotes, em 
uma área voltada para a ocupação residencial e comercial. Somado a isso, a Área de Interesse 
Ambiental se encontra posicionada de forma inadequada, não abrangendo as áreas onde, de fato, 
existe vegetação expressiva. Conforme parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMEA, a mencionada alteração é essencial para a efetiva proteção dos remanescentes do Bioma 
Mata Atlântica existentes no município, regidas pela Lei Federal nº 11.428/2006.  

 

 

ANEXO 4 – Mapa de Áreas Especiais e ANEXO 6 - Mapa de Sobreposição de Zoneamento 
Urbano e Áreas Especiais 

 

PROPOSTA: inserir a mancha de AER-2 sobre a área situada em frente da Pedreira, no Bairro 
Varginha. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A inserção da mancha de Área Especial Residencial 2 (AER 2) sobre a área em frente da Pedreira, 
no bairro Varginha, se faz necessária pois esta é uma área de certa vulnerabilidade geológica, onde 
o adensamento deve ser mais restrito, sem que, no entanto, o uso comercial e residencial no local 
seja afetado.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA: suprimir a mancha de AER-1 sobre a área do Hospital de Clínicas, no Bairro Morro 
Chic (a qual passará a ser apenas ZAR). 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A área do terreno do Hospital Escola encontra-se na Zona de Adensamento Restrito (ZAR) com 
parte tendo a sobreposição de Área Especial Residencial 1 (AER 1). 

Conforme o art. 88 da Lei Municipal 3.352/2019 (Plano Diretor), a Área Especial Residencial 
(AER) compreende bairros destinados à manutenção da ambiência marcada pelas características 
atuais do uso e da ocupação do solo predominantemente residencial, com possibilidade de atividades 
de comércio e serviços de apoio à moradia. 

Porém, de acordo com o Anexo V, Quadro 5.1 da Lei 3.353/2019 (LPOUS), hospitais e clínicas 
veterinárias são vedados na AER. Logo, a fim de viabilizar a aprovação de futuras instalações para 
melhorias no atendimento do hospital, o ideal é retirar a hachura de Área Especial Residencial (AER 
1) sobre o terreno do hospital, de forma que este permaneça somente como Zona de Adensamento 
Restrito (ZAR). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA: expandir a mancha de AER-1 sobre as áreas inseridas no perímetro urbano nas 
proximidades do Loteamento Residencial Olhos d’Água, no Bairro Pinheirinho. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando que o bairro Pinheirinho tem uma vocação predominantemente residencial e que as 
áreas inseridas no perímetro urbano nas proximidades do Loteamento Residencial Olhos d’Água 
conservam essa mesma vocação, é de interesse que as referidas áreas sejam delimitadas como Área 
Especial Residencial (AER 1). 

 

PROPOSTA: suprimir a mancha de AIS-1 sobre a área do Loteamento Chácara Santa Teresinha, 
no Bairro Rebourgeon (a qual passará a ser apenas ZAR). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

No Mapa de Sobreposição de Zoneamento Urbano e Áreas Especiais da Lei 3352/2019 (Plano 
Diretor), o Loteamento Chácara Santa Teresinha está na Zona de Adensamento Restrito (ZAR) e 
encontra-se hachurado como Área de Interesse Social I (AIS 1). 

Conforme o art. 44 da Lei Municipal 3.352/2019 (Plano Diretor), a AIS 1 compreende as áreas não 
edificadas ou subutilizadas nas quais existe interesse público em promover a implantação de 
empreendimentos habitacionais de interesse social (EHIS). 

Tendo em vista que o loteamento em questão já está consolidado e quase todo habitado, não se 
tratando, pois, de uma área subutilizada propícia a implantação de EHIS, o ideal é retirar a hachura 
de Área de Interesse Social (AIS 1) sobre o loteamento, de forma que este permaneça somente como 
Zona de Adensamento Restrito (ZAR). 

 

PROPOSTA: adequar a posição do Loteamento Sítio Califórnia no mapa. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A realocação do Loteamento Sítio Califórnia no mapa se faz necessária, pois este se encontra 
posicionado erroneamente no bairro Vila Betel enquanto que sua real localização é no bairro 
Capetinga. 


