
Secretaria de Administração e Finanças
Câmara Municipal de Uruaçu

Estado de Goiás 

Lei n° 1.050/99, de 28 de junho de 1999.

“Dispõe sobre a criação do Plano Diretor  
Integrado  da  cidade  de  Uruaçu,  e  dá  
outras Providências”.

A  Câmara  Municipal  de  Uruaçu,  Estado  de  Goiás,  aprovou  e  eu  Prefeito  
Municipal sanciono a seguinte Lei Complementar:

Título I
Dos objetivos do Plano

Capítulo Único

Art.  1º.  Fica aprovado o Plano de Desenvolvimento Integrado de Uruaçu -  
PDIU, de acordo com as diretrizes desta Lei e documentos que acompanham, fazendo  
parte integrante e elucidativa de seu texto.

§ 1º Os objetivos e as diretrizes do PDIU visam estimular o desenvolvimento  
sócio-econômico do Município, para proporcionar melhores condições de vida à sua  
população.

§  2º  Para  a  implantação  e  implementação  do  PDIU,  poderá  o  município,  
isoladamente  ou  em  consórcio  com  os  Municípios  da  mesma  região  celebrar  
contratos e convênios com entidades estatais, parestatais, autárquicas e particulares  
e  concessionárias  ou  permissionárias  de  serviços  de  utilidade  pública,  visando  à  
conjugação de esforços, a assistência técnica e financeira, a troca de informação e a  
coordenação de atividade e recursos para atingir os objetivos do planejamento.

§ 3º A partir  da vigência desta Lei,  os  loteamentos urbanos,  arruamentos,  
reloteamentos,  desmembramentos,  remembramentos,  as  edificações  públicas  e  
particulares,  bem como as obras e serviços públicos de competência municipal,  a  
cargo  de  quaisquer  entidades  ou  empresas,  ficam sujeitas  às  diretrizes  do  PDIU,  
dependendo os novos projetos de prévia aprovação da Assessoria de Planejamento e  
Coordenação A.P.C. vide a Lei 1001/97, Cap. II do gabinete do Prefeito, seção 3ª, que  
terá em seu quadro um profissional legalmente habilitado pelo CREA/GO. Conselho  
Regional de Engenharia e Arquitetura.

§  4º  O  Executivo  Municipal  solicitará  dos  órgãos  competentes  as  medidas  
necessárias  para  que  os  serviços  públicos  a  cargo  de  outras  entidades  
governamentais observem as diretrizes do PDIU.
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Art.  2º.  O  PDIU  compreende  os  seguintes  elementos  técnicos  os  seguintes  
elementos técnicos elucidativos relatório:

a) diagnóstico e prognósticos;

b) recomendações e diretrizes;

c) programa de ação há curto prazo.

Art. 3º. Os principais objetivos estabelecidos pelo PDIU são:

I. Racionalização do uso do solo, para a perfeita adequação entre a estrutura  
urbana e bem estar da população;

II. Hierarquia do sistema viário,  de formas a permitir a circulação rápida,  
segura e eficiente de pessoas e veículos, facilitando a integração do solo no  
sentido mais adequado;

III. Estabelecimento de diretrizes para a expansão urbana e adensamento da 
população  na área urbanizada de  modo proporcionar os  equipamentos  
básicos necessários a toda a comunidade;

IV. Estimular o desenvolvimento econômico, de forma a consolidar a posição  
de mudança através do aproveitamento racional dos recursos humanos;

V. Canalização das potencialidades sociais  para aceleração do processo de  
mudança através do aproveitamento racional dos recursos humanos;

VI. Aperfeiçoamento  da  administração  municipal,  de  forma  a  permitir  o  
aumento dos investimentos públicos e ampliação dos serviços urbanos;

VII. Ação integrada de todas as entidades agentes no desenvolvimento físico-
territorial, sócio-cultural, econômico e administrativo do município.

Título II
Das Diretrizes Urbanísticas

Capítulo I
Da Estrutura Viária

Art.  4º.  A  Estrutura  Viária  é  determinada  pelo  PDIU  dentro  de  uma 
hierarquia de vias que compreende:
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I. Rodovias;
II. Via preferencial diamental (Leste-Oeste)
III. Vias preferenciais de expansão (Leste-Oeste)
IV. Vias preferenciais de integração (Norte-Sul)
V. Avenidas;
VI. Alamedas; 
VII. Ruas.

§ 1º - As rodovias terão faixas de domínio de, pelo menos 100 (cem)m devendo  
ser tratadas paisagisticamente, de moldo a constituírem vias atraentes ao uso e para  
conservação da faixa;
§ 2º - A via preferencial diametral (Leste-Oeste), na qualidade de principal artéria de  
Uruaçu, terá a função básica de drenar o tráfego.

§  3º  -  As  vias  preferenciais  de  expansão  (Leste-Oeste)  terão  a  função  
predominante  de  ordenar  o  desenvolvimento  da  área  urbana  e  deverão  passar  
largura mínima de 27 (vinte e sete)m.

§ 4º - As vias preferenciais de integração (Norte-Sul) terão como função na  
integração dos aglomerados lineares com largura mínima de 27 (vinte e sete)m.;

§ 5º - Os cruzamentos entre as vias preferenciais de integração (Norte-Sul) e a  
via  preferencial  diametral  deverão  ser  previsto  mediante  a  solução  técnica  mais  
adequada a fim de garantir fluidez e segurança ao tráfego.

§  6º  -  As  avenidas  têm como  função  distribuir  tráfego local  entre  as  vias  
Norte-Sul e terão largura mínima de 20 (vinte)m;

§ 7º -  As  alamedas distribuirão o tráfego local entre as vias  Leste-Oeste e  
deverão ter largura mínima de 18 (dezoito)m;

§ 8º - As ruas têm a função de dar acesso e conexão às demais vias tendo  
largura  mínima de  15  (quinze)m,  quando  carrearem tráfego  de  veículos,  e  de  7  
(sete)m, quando destinadas a pedestres;

§ 9º -  As  ruas destinadas ao uso de pedestres  deverão ter seu calçamento  
elevado ao nível dos passeios e poderão servir de acesso as edificações;

§  10º  -  As  disciplinas  de  trânsito  a  tráfego (sentido e direção),  pontos  de  
embarque  e  de  estacionamento  e  outras  disposições  os  itinerários  de  transporte  
coletivo  e  o  policiamento  de  trânsito  levarão  em  consideração  a  hierarquia  da  
estrutura viária e as diretrizes estabelecidas pelo PDIU;
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§ 11º – As avenidas e ruas, já existentes, deverão ser adaptadas para uso das  
pessoas portadoras de deficiência física;

§ 12º - Os prédios públicos, as instituições financeiras, os supermercados, os  
ambulatórios, as casas de saúde, as clínicas, os laboratórios de análise clínicas e os  
ambulatórios, já existentes, deverão, até 30 de junho do ano 2000, adaptarem suas  
instalações para livre locomoção das pessoas portadoras de deficiência física.

Art.  5º.  Entre  outras  medidas,  a  Prefeitura,  através  do  seu  órgão  de  
planejamento, deverá tomar as seguintes providências:

I.  Pleitear  junto  ao  Departamento  Estadual  de  Estradas  e  Rodagem  –  a  
construção  de  um  trevo  no  Setor  Santana,  para  cruzamento  da  BR  –  153  no  
perímetro urbano;

II.  Pleitear  junto  ao  Departamento  Estadual  de  Estradas  e  Rolagem  –  a  
construção de um trevo no cruzamento da Avenida Carioca com a GO-236,  para  
melhoria do acesso dos transportes urbanos e interurbanos;

III. Integrar todas as rodovias municipais no sistema viário urbano;

IV.  Atuar  junto  aos  órgãos  federais  e  estaduais  no  sentido  de  procurar  
integrar as rodovias federais e estaduais ao sistema viário- urbano proposto pelo  
PDIU;

V. Definição das avenidas, ruas principais preferenciais:

1. Avenidas marginais a BR-153;
2. Avenidas Tocantins – início trevo norte – segue na Rua Paraná;
3. Avenida Níquel;
4. Anel Rodoviário;
5. Av. Transbrasiliana;
6. Av. Carioca
7. Av. Pedro Ludovico até a Av. Cel. Gaspar, na confluência da Santana, a Av.  

Santana tem a preferência;
8. Av. Santana;
9. Av. Rio Verde;
10. Av. Cel. Gaspar;
11. Av. Goiás;
12. Rua José do Patrocínio/ Campo Agrícola – terão preferência em relação às  

secundárias;
13.  Rua  Adelino  Fernandes  de  Carvalho  a  partir  da  Av.  Tocantins  até  a  

Pecuária;
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14. Rua Americano do Brasil, entre a Av. Tocantins até o Anel da Av. Contorno
15. Av. Araguaia;
16. Rua Oldrado Silva Rocha Vidal entre o anel Rodoviário e a Cel. Gaspar;
17. Quintino Bocaiúva entre a Av. Tocantins e a GO-237;
18. Rua Rio Grande do Norte até Av. Paraná;
19. Rua Formosa entre a Cel. Gaspar e Guanabara;
20.  Rua  Guaraciaba  desde  Porto  Nacional  até  a  Tapajós,  sendo  que  no  

cruzamento da Rua Oldrado Silva Rocha Vidal ela é secundária;
21. Rua União – Antiga Prainha – até a rua marginal do Lago;
22. Rua 7, Bairro São Sebastião – sobrepondo a Rua 1 e 2;
23. Rua 1 e 2 Bairro São Sebastião;
24. Vila Xique-Xique – Vila Primavera, Vila Primavera I e II, a definir.

VI. Estabelecer:
1. Criação da Av. Beira Lago, que contorna a orla do Lago de Serra da Mesa,  

em todo o perímetro urbano;
1. Av. Araguaia – criar retornos;
2. Av. Cel. Gaspar – retornos e rotatórias
3.  Av.  Getúlio  Vargas  com  anel  da  Av.  Tocantins  próximo  a  Igreja  

Presbiteriana – necessidade de reordenamento;
4. Transporte coletivo;
5. As demais preferenciais prevalecerão às vias no sentido Leste-Oeste, sendo  

que  as  hierarquias  das  avenidas  preferenciais  serão  obedecidas  pela  escala  de  
ocupação e caixa de pista;

6. Pavimentação asfáltica e de reposição;
7. Transporte de Integração da cidade com hidrovia e ferrovia;
8. Modernização da sinalização urbana;
9. Retorno na Rua Americano do Brasil da Vila Dourada – as avenidas, ruas e  

passeios  com  rampas  de  acesso  para  locomoção  das  pessoas  portadoras  de  
deficiência física.

VII. Pleitear junto ao CRISA a duplicação de GO-237 do trecho entre Sul até o  
Rio Maranhão;

VIII. Pleitear junto ao CRISA a construção de um trevo na rodovia GO-237 com  
a Rodovia Luiz Cláudio Gomes de Carvalho Peres.

Capítulo II
Do Uso do Solo

Art. 6º. Para efeito de uso e construção são consideradas áreas urbanas e de  
expansão  urbana  aquelas  compreendidas  dentro  dos  respectivos  perímetros  
delimitados em Lei própria.
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Art.  7º. Considera-se  zoneamento  para  fins  desta  Lei,  a  divisão  da  área  
urbana  e  de  expansão  urbana  do  Município,  em  zonas,  segundo  sua  destinação  
urbanística predominante,  objetivando o desenvolvimento e o bem estar social de  
seus habitantes.

Art.  7°.  Considera-se  zoneamento  para  fins  desta  lei  a  divisão  urbana  de  
expansão urbana e rural em macro-zonas, de acordo com sua destinação urbanística  
considerando o planejamento estratégico do município a preservação ambiental e o  
bem estar da população. (Redação alterada pela Lei n.º 1.570, de 12/07/2010)

I – Macrozona Urbana (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  

§1° - ZI – Zona Industrial (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  

Parque Industrial da BR 153 (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  
Parque  Industrial  da  Ferrovia  Norte  Sul  (Redação  incluída  pela  Lei  nº  1.570,  
de12/07/2010)   

§2°-  ZCSI  –  Zona  de  Comércio  e  Serviço  e  Indústria,  uma  faixa  de  200m  
bilateral ao longo das rodovias. (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    

BR – 153 (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)     
GO – 237 (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    

§3°  -  ZCS  –  Zona  de  Comércio  e  Serviço.  (Redação  incluída  pela  Lei  nº  1.570,  
de12/07/2010)   

Av. Tocantins (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    
Av. Coronel Gaspar (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  
Av. Transbrasiliana (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    
Av. Santana (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Av. Contorno (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Av. Níquel (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    
Av. Serra Dourada (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Av. Americano do Brasil (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)     
Av. Galdino Moreira de Souza (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Av. Cristovão Colombo (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    
Av. Weimar Barroso (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Av. Paraná (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    
Av. Goiás (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Av. Tancredo Neves (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
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§4° - ZUM – Zona de Uso Misto. (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   

Demais Quadra, Ruas e Avenidas. (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   

§5°  -  ZPAT  –  Zona  de  Preservação  Ambiental  e  Turística  as  áreas  de  
preservação  permanente  das  seguintes  regiões;  (Redação  incluída  pela  Lei  nº  1.570,  
de12/07/2010)   

Serra Dourada; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    
Rio Passa Três e seus afluentes; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  
Córrego de Santana; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Córrego Silva; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Córrego Tapera; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  
Córrego Areias; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)     
Córrego da Mula; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    
Nascente do Parque das Araras; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    
Córrego Vereda; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)     
Córrego Formoso; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  
Lago Serra da Mesa; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  
Serra de Santana; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  
Córrego Laginha; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Córrego Cedro; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Cachoeira do Santuário; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Cachoeira do Zé Mineiro; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Cachoeira da Nina; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    
Cachoeira das Veredas; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  
Cachoeira Bonita; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Cachoeira do Marimbondo; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   
Cachoeira da Usininha; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  
Parques  Municipal,  Estadual  e  Federal. (Redação  incluída  pela  Lei  nº  1.570,  

de12/07/2010)   

II – Macrozona Rural (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010

§1°. Zona do Funil e Gameleira; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)    

§2°. Zona da Vereda e Barroso; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)  

§3°.  Zona  da  Serra  Dourada  e  Riachão;  (Redação  incluída  pela  Lei  nº  1.570,  
de12/07/2010)   

§4°.  Zona  da  Água  Branca,  Matão  e  Ema;  (Redação  incluída  pela  Lei  nº  1.570,  
de12/07/2010)   
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§5°. Zona do Oco e Bijuí; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)   

§6°. Zona da Região Macacos. (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)     

Art. 8º. As zonas são sempre definidas por vias e logradouros públicos.

§  1º  -  Caberá  à  prefeitura,  por  intermédio  da  A.P.C.,  indicar  a  solução  
adequada para as vias delimitadoras das zonas.

§ 2º -  Caberá à Prefeitura,  por intermédio da A.P.C.  regulamentar e rever,  
periodicamente,  as  divisas  de  cada  zona,  atualizando  a  planta  e  as  normas  de  
zoneamento, tornando públicas as modificações;

§ 3º - O limite das zonas, objeto deste capítulo será fixado por decreto.

Art.  9º. Para  efeito  desta  lei  são  definidos  os  usos  com  os  seguintes  
significados:

 I.  Estabelecimento  de  comércio  a  varejo:  gêneros  alimentícios,  vestuários,  
ferragem, drogarias, farmácias, charutaria, materiais de construção (sem depósito),  
amarinhos e mercados, inclusive os supermercados;

 II. Serviços públicos: cartórios, repartições públicas municipais, estaduais e  
federais, correios, polícia, Bombeiros;

III.  Serviços  particulares:  consultórios,  escritórios,  institutos  de  beleza,  
barbearias,  lavanderias,  laboratórios,  alfaiates,  Modistas,  decoradores,  estúdios  
audiovisuais, copiadoras, casas lotéricas, empresas funerárias;

IV. Locais de reuniões e cultos: igreja, capelas, associações de classes, sedes  
sociais de clube ou associações, sociedades de amigos de bairros, salões de festas e  
jogos;

V.  Estabelecimento  de  ensino  e  cultura:  escola  de  todos  os  níveis  e  tipos,  
museus, bibliotecas, seminários, conventos;

VI.  Estabelecimentos  de  saúde:  hospitais,  sanatórios,  clínicas,  casas  de  
repouso, casas de saúde, pronto-socorros;

VII.  Clubes  recreativos:  clubes  esportivos,  campos  de  futebol,  estádios,  
ginásios, quadras esportivas;
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VIII.  Estabelecimentos  assistenciais:  asilos,  orfanatos,  centro  de  promoção  
social;

IX. Habitações coletivas: edifícios de apartamentos; 

X.  Restaurantes  e  similares:  restaurantes,  lanchonetes,  bares,  cafés,  
churrascarias, pensões.

Parágrafo  único  –  Caberá  a  A.P.C.  incluir  na  enumeração  deste  artigo  as  
atividades ou os estabelecimentos que considerar similares.

Art. 10. As edificações serão, por esta lei, permitidas ou proibidas, de acordo  
com a adequação do uso proposto, podendo a Prefeitura por intermédio da A.P.C.  
resolver os considerados permissíveis.

Parágrafo único – Serão considerados em uso desconforme as edificações que  
se localizarem em desconformidade com esta Lei e que não procederem os fatores  
corretivos  impostos  pela  mesma,  permitindo  sua  adaptação  à  zona  a  qual  se  
localizem, no que se refere a uso do solo, recuos obrigatórios índices multiplicadores  
e número de pavimentos.

Art. 11. As áreas urbanas e de expansão urbana classificadas inicialmente nas  
seguintes zonas, indicadas na planta de zoneamento que fará parte integrante da  
regulamentação:

I. Zonas de atividades centrais (ZC);

II. Zonas de exclusividade residencial (ZR);

III. Zonas de predominância industrial (ZPI);

IV. Zonas mistas com predominância residencial (ZM);

V. Zonas verdes de recreação e cultura (ZV);

VI. Zonas especiais (ZE).

Art. 12. Em cada zona poderá haver subzonas de adensamentos nas quais o  
uso  diversificado,  havendo  intensificação  de  densidade  de  ocupação  e,  
conseqüentemente, alterações nas restrições ao aproveitamento do solo.

Parágrafo único – as alterações no uso do solo destas subzonas objetivam 
obter maior concentração de atividades e densidades mais elevadas ao longo das  
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vias preferenciais que cruzam a zona, maximizando o uso da infra-estrutura nelas  
existentes.

Art.  13. A  zona  de  atividades  centrais  (ZC)  será  constituída  por  diversos  
setores  administrativos  (bairros);  nela  serão  permitidos  os  seguintes  usos:  
estabelecimentos  de  comércios  e  varejo,  supermercados,  serviços  públicos  e  
particulares, habitações coletivas, hotéis, restaurantes e similares, bancos, editoras,  
gráficas,  instalações  de  rádios  e  televisão,  cinema,  teatros,  estabelecimentos  de  
ensino e cultura, locais de reuniões e cultos, padarias e confeitarias, ambulatórios e  
estabelecimentos  assistenciais,  habitações  individuais,  oficinas  e  artesanatos,  
abastecimentos de combustível e postos de serviços automobilísticos.

§ 1º - Nesta será considerada uso permissível, a critério da A.P.C., o uso do solo  
para  pequenas  indústrias,  depósitos  (com  exceção  dos  nocivos  e  os  perigosos),  
comércio  atacadistas,  estabelecimentos  de  saúde,  garagens  coletivas  e  clubes  
recreativos.

§  2º  -  As  indústrias,  oficinas  e  artesanatos,  a  que  se  refere  o  Parágrafo  
anterior estarão sujeitas as seguintes restrições:

a) - a área do lote deverá ser inferior a 720 (setecentos e vinte) m²;

b) - ter, no máximo 20 (vinte) operários, 50 (cinqüenta) HP de força matriz e  
realizar o limite de 20 (vinte) operações diárias de carga e descarga com veículos de  
até 10 (dez) t;

§ 3º - Não serão aprovadas construções em lote desta zona com área inferior  
a  360m²  (trezentos  e  sessenta  metros  quadrados),  e  frente  inferior  a  12m (doze  
metros) com exceção dos lotes remanescentes de loteamentos antigos,  casos estes  
que serão analisados pela A.P.C.;

§ 4º - As edificações de usos permitidos da zona de atividades centrais (ZC)  
obedecerão  às  seguintes  restrições  de  ocupação  de  lote,  além  daqueles  
estabelecimentos pelo Código de Edificações:

a) – poderão ser construídas sobre o alinhamento, quando não houver projeto  
de lei especifica em contrário, poderão ocupar o lote até as divisas laterais, deixando  
um recuo mínimo de 8 (oito)m, da divisa dos fundos e andar térreo de uso comercial  
ou garagem poderá ocupar o lote sem recuo dos fundos;

b) – A área máxima construída será de 6 (seis) vezes a área do lote, sendo  
excluída  desta  área  aquela  comprovadamente  destinada  ao  estacionamento  de  
veículos;
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c)  –  Em  terrenos  com  área  superior  a  720m²  (setecentos  e  vinte  metros  
quadrados), procedendo-se recuos laterais mínimos de 2 (dois)m de cada lado, será  
permitido o índice de 7 (sete) vezes a área do lote;

d) – Em quadras que forem remanejadas pela A.P.C. o será permitido o índice  
multiplicador 8 (oito), numa vez atendida pelo projeto às condições estabelecidas no  
Código de Edificações.

§  5º  -  É  obrigatória  a  construção de  garagem ou estacionamento  interno  
privativo  nas  edificações de toda a  zona de atividade centrais  de acordo com as  
exigências do Código de Edificações de toda a zona de atividade centrais de acordo  
com as exigências do Código de Edificações para os usos residenciais. Para os usos  
não residenciais, a matéria será objetivo de regulamentação.

Art. 14. A zona de exclusividade residencial (ZR) será constituída por diversos  
setores; nela haverá exclusividade de função residencial, sendo permitido habitações  
individuais  e  estabelecimentos  de  ensino  e  cultura,  locais  de  reuniões  e  culto,  
ambulatórios e clubes recreativos.

§ 1º - Nestas zonas serão consideradas subzonas de adensamentos as faixas  
constituídas pelas quadras que fazem vias às preferenciais que cortam ou limitam a  
ZR.

§ 2º -  Nestas subzonas será permitida a edificação de estabelecimentos de  
comércio  e  varejo,  locais  de  reunião  e  culto,  cinemas,  teatros,  supermercados,  
habitações individuais e coletivas, serviços públicos e particulares, estabelecimentos  
de  ensino  e  cultura,  restaurantes  e  similares,  bancos,  padarias  e  confeitarias,  
ambulatórios, abastecimentos de ensino e cultura, restaurantes e similares, bancos,  
padarias  e  confeitarias,  ambulatórios,  abastecimentos  de  combustível  e  postos  de  
serviços automobilísticos e clubes recreativos.

§ 3º - Em toda a ZR será considerada uso permissível, a critério do A.P.C., o uso  
do solo para estabelecimento de saúde e garagens coletivas.

§ 4º - Os edifícios da ZR obedecerão às seguintes restrições no uso do lote além  
daquelas estabelecidas pelo Código de Edificações:

a) – recuos mínimos de frente e fundo de 3 (três) metros e lateral de 1,5 (um e  
meio)  metros,  sendo  permitido a  cobertura  parcial  dos  recuos  laterais,  para  fins  
exclusivos de abrigo de carros.

b) – área máxima construída de 0,7 (sete décimos) vezes a área do lote.
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c)  –  número  máximo de 2  (dois)  pavimentos;  em função  da topografia,  3  
(três) pavimentos;

d)  –  nas  subzonas  de  adensamentos  da ZR  será permitido elevar  o  índice  
multiplicador para (quatro) vezes a área do lote, elevar o número de pavimento para  
6 (seis) e eliminar os recuos laterais;

§ 5º - Na ZR não serão aprovados edificações em lotes com menos de 450m²  
(quatrocentos metros quadrados), e com frente inferior a 15m (quinze metros), com 
exceção  dos  lotes  remanescentes  de  loteamento  antigos,  casos  estes  que  serão  
considerados da A.P.C.

§ 6º -  Nas áreas verdes do atual  Setor Sul,  serão permitidas,  a critério da  
A.P.C.,  construções  destinadas  a  serviços  públicos  ou  de  finalidades  recreativas  
culturais ou assistenciais.

§ 7º - Na ZR somente será aprovada uma habitação individual por lote.

§  8º  -  É  obrigatória  a  construção de  garagem ou estacionamento  interno  
residencial, de acordo com o disposto no § 5º do artigo 13 da presente Lei.

Art.  15. A  zona  de  predominância  industrial  (ZPI)  será  constituída  por  
diversos  setores  administrativos  (bairros)  descontínuos:  nele  será  permitida  a  
edificação de depósitos, silos, armazéns, indústrias de qualquer tipo, com exceção das  
nocivas  e  ou  perigosas,  garagens  coletivas,  oficinas,  artesanatos,  comércio  
atacadista,  abastecimento  de  combustível,  postos  de  serviços  automobilísticos,  
editoras  e  gráficas,  restaurantes  e  similares  instalações  de  rádio  e  televisão,  
ambulatórios e serviços públicos.

§ 1º - São consideradas nocivas e perigosas as indústrias que, a critério da  
A.P.C.,  produzem mau cheiro,  ruídos incômodos, poluam o ar e a água, ponha em  
risco a saúde dos habitantes ou ameacem as construções vizinhas.

§  2º  -  A.P.C.  indicará  a  localização  das  indústrias  nocivas  ou  perigosas,  
preferencialmente em área que já possua infra-estrutura e adequação para este fim,  
fora da área urbana e de expansão urbana.

§ 3º - Na ZPI será considerada permissível a critério da A.P.C., a edificação de  
habitações individuais.

§ 4º - As edificações da ZPI obedecerão às seguintes restrições no uso do lote,  
além daquelas estabelecidas pelo Código de Edificações;
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a) – recuos mínimos de 10 (dez)m, na frente e 3 (três)m, nas divisas laterais,  
para  os  seguintes  usos:  depósitos,  silos,  armazéns,  indústrias,  garagens  coletivas,  
oficinas, artesanatos, comércio atacadista, abastecimento de combustível, posto de  
serviço automobilísticos, editoras e gráficas;

b) – recuos mínimos de 5 (cinco)m, na frente, 3 (três)m nos fundos e 1,50 (um  
e meio)m nas diversas laterais, para os demais uso;

c) – área máxima construída de 2 (duas) vezes a área do lote;

d) – número máximo de 3 (três) pavimentos,  com exceção das construções  
especiais justificadas tecnicamente.

§ 5º - Na ZPI não serão aprovados edificações cujos lotes sejam menores do  
que 600m² (seiscentos  metros quadrados)  e  frente  inferior  a  20m (vinte  metros)  
lineares com exceção dos lotes remanescentes de loteamentos antigos, casos estes  
que serão considerados pela A.P.C.

Art. 16. A zona mista com predominância residencial (ZM) será constituída  
por  diversos  setores  administrativos  (bairros)  nela  é  permitida  a  edificação  de  
estabelecimentos de comércio a varejo, estabelecimento de ensino e cultura, serviços  
particulares em habitações individuais, clubes recreativos, locais de reunião e culto,  
supermercado,  ambulatórios,  estabelecimentos  assistenciais,  abastecimento  de  
combustíveis e postos de serviços automobilísticos.

§ 1º - Nestas Zonas serão consideradas subzonas de adensamentos as faixas  
constituídas  pelas  quadras  que fazem frente  às  vias  preferenciais  que cortam ou 
limitam a ZM.

§ 2º - Nestas subzonas será permitida a edificação de habitações coletivas,  
individuais  ou  em  série,  locais  de  reunião  e  culto,  cinemas,  auditórios,  teatros,  
restaurantes  e  similares,  padarias  e  confeitarias,  estabelecimentos  de  comércio  a  
varejo, serviços públicos e particulares, artesanatos, oficinas, bancos, abastecimentos  
de comércio a varejo, serviços públicos e particulares, artesanatos, oficinas, bancos,  
abastecimento  de  combustível  e  posto  de  serviço  automobilísticos,  editoras  e  
gráficas,  estabelecimentos  de  ensino  e  cultura,  supermercados,  ambulatórios,  
estabelecimentos assistenciais e clubes recreativos.

§ 3º - Em toda zona a ZM será permissível a critério de CAU, o uso de solo  
para: garagens coletivas, estabelecimento de saúde, pequenas indústrias e depósitos  
(com exceção de nocivos ou perigosos), estas ocupando lote até 720 (setecentos e  
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vinte) m², desde que atendam aos seguintes fatores corretivos, a fim de permitir sua  
coexistência com o caráter predominante residencial desta zona:

a) – absorção ou retenção de ruídos e emanações incômodas e de substâncias  
poluidoras;

b)  –  existência  de  área  dentro  do  lote  para  o  repouso  dos  operários  nos  
intervalos de trabalho;

c) – plantio de elementos vegetais em posição e qualidade adequadas;

d) – existência de pátio de manobras em que passam ocorrer as operações de  
carga e descarga;

e) – ter no máximo 20 (vinte) operários 50 (cinqüenta) HP de força diária de  
carga e descarga, com veículos pelo Código de Edificações:

§ 4º - As edificações da ZM obedecerão às seguintes restrições no uso do lote,  
além daquelas estabelecidas pelo Código de Edificações:

a)  – recuos mínimos de 3m (três  metros)  de frente  e  3m (três  metros)  de  
fundo e 1,5 (um e meio) das laterais, sendo permitida a cobertura parcial dos recuos  
laterais, para fins exclusivos de abrigo de carros.

b) – área máxima construída de 1 (uma) vez a área do lote, excluídas as áreas  
destinadas a estacionamento;

c) – número de 2 (dois) pavimentos;

§ 5º - Na ZM será permitido ainda:

a) – construção em série de 2 (duas) e 6 (seis) casas contíguas, em lotes com,  
no mínimo 250m² (duzentos metros quadrados) de área, e 6m (seis metros) de frente  
para cada casa, sendo os recuos mínimos de 5m (cinco metros) de frente e fundo.

b)  –  construção  de  conjuntos  habitacionais  com  lote  mínimo  de  250m²  
(duzentos  metros  quadrados)  de  área  e  recuos,  mínimos,  de  5m  (cinco  metros)  
lineares de frente e fundo.

§  6º  -  Nas  subzonas  de  adensamento  será  permitido  utilizar  um  índice  
multiplicador de 4 (quatro) vezes a área do lote e elevar o número de pavimentos  
para 6 (seis), não sendo exigidos recuos laterais.
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§ 7º - Na ZM não serão aprovadas edificações em lotes com menos de 360  
(trezentos e sessenta) m², e frente inferior a 12 (doze)m, com exceção das casas em  
série, dos conjuntos habitacionais com mais de 50 (cinqüenta) unidades e dos lotes  
que serão considerados pela A.P.C.

Parágrafo único – Será considerado fundo de lote, para efeito de recuo, o lado  
oposto à frente de maior recuo.

Art. 18. As Zonas verdes, de recreação e cultura (ZV), serão delimitadas por  
decreto e terão por objetivo criar condições físicas para o melhor desenvolvimento de  
educação, da cultura e da recreação dos habitantes.

Parágrafo único – dentro das áreas de expansão urbana serão delimitadas  
locais para implantação de áreas verdes produtivas chamadas mini-hortas, cujo uso  
predominante  será  reflorestamento  e  produção  hortigranjeira,  localizando-se  de  
modo a impedir a expansão urbana contínua.

Art. 20 – Com medidas para adequar a ocupação do solo, a Prefeitura deverá 
questionar junto aos órgãos que cuidam da política habitacional objetivando:

I.  Celebração de convênio do qual se obriguem a observar a estratégica do  
PDIU;

II.  Ativação  em  harmonia  com  a  Secretaria  de  Obras  e  Departamento  de  
Estradas e Rodagem Municipal (DMER) e o Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO), a  
fim de garantir  a compatibilidade entre os  programas de infra-estrutura e os  de  
habitação;

III.  Estimular  a  criação  de  cooperativas  de  produção  para  financiar  a  
construção de casas pelo sistema de ajuda mútua, ou seja, mutirões de mão-de-obra.

Capítulo III
Do Loteamento

Art.  21.  Todo  loteamento  urbano,  ou  pra  fins  urbanos,  fica  sujeito  a  
aprovação da prefeitura, ouvindo a Assessoria de Planejamento e Coordenação.

§ 1º - Para exame de loteamento projetado, deverá o interessado apresentar  
memorial, plantas e demais documentos exigidos pela legislação federal pertinente,  
atendendo às exigências urbanísticas locais que a lei estabelecer, de acordo com as  
diretrizes do PDIU e posteriores regulamentações.
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§  2º  -  Nenhuma  modificação  será  permitida  em  loteamento,  antes  de  
satisfeitas  pelo  loteador  as  exigências  legais  e  regulamentares.  As  obras  ou  
edificações  que  se  iniciarem  ou  concluírem  em  desconformidade  com  as  normas  
urbanísticas  locais  ou  com  a  legislação  federal  ficam  sujeitas  às  penalidades  
previstas em legislação própria.

§  3º  -  A  edificação  de  conjuntos  habitacionais,  compostos  de  habitações  
individuais ou coletivas, com mais de 50 (cinqüenta) unidades, será equiparada a  
loteamentos para fins desta Lei, necessitando da prévia aprovação da A.P.C.

§ 4º - Os projetos de conjuntos habitacionais, entendidos como agrupamento  
de  mais  de  50  (cinqüenta)  unidades  contíguas  ou  vizinhas,  deverão  ser  
acompanhados  por  memorial  que  justifique  sua  localização  em  relação  à  infra-
estrutura urbana e ao PDIU.

§  5º  -  Nos  novos  loteamentos  as  avenidas  e  ruas  terão denominações  por  
números, a fim de que, em qualquer época, a Câmara Municipal possa modificar para  
prestar homenagens às pessoas ilustres.

Art. 22. A localização e uso das áreas de recreação e de uso institucional  
serão indicados pela A.P.C., segundo as diretrizes do PDIU e visando as necessidades  
de cada setor e do município em geral.

Art. 23. A Lei do loteamento deverá especificar as condições da planta e do  
memorial  descritivo,  bem  como  os  equipamentos  urbanos  e  serviços  públicos  
mínimos a serem executados pelo loteador, fixando-lhes a prazo para conclusão e as  
sanções respectivas.

Capítulo IV
Das Edificações

Art.  24. Nenhuma  edificação  reforma  ou  demolição  poderá  ser  feita  sem  
licenciamento prévio do órgão competente da Prefeitura.

§ 1º - Os projetos serão apresentados ao órgão competente da Prefeitura que  
os  encaminhará  à  A.P.C.  para  apreciação  no  que  diz  respeito  ao  uso  do  solo  e  
diretrizes estabelecidas por esta Lei.

§  2º  -  O  Código de  Edificações  estabelecerá  as  normas de  elaboração dos  
Projetos  de  acordo  com  as  diretrizes  PDIU  e  normas  técnicas  convenientes  ao  
desenvolvimento as cidades e à harmonia do conjunto urbano.
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§  3º  -  As  edificações  comerciais  que  possuam  depósitos  ou  armazenem 
mercadorias inflamáveis ou que apresentem perigo a população ou aos ocupantes a  
edificações  deverão  possuir  no  passeio  em  local  visível,  um  hidrante,  para  uso  
emergencial, este equipamento deverá ser instalado pela Saneago.

§ 4º - Nas novas edificações de prédios públicos, de instituições financeiras, de  
supermercados, de hospitais, de clínicas médicas e odontológicas, de Laboratórios de  
Análise Clínicas e de ambulatórios, serão exigidas, além de outras,  construções de  
rampas de acessos para pessoas portadoras de deficiência física.

Capítulo V
Do Paisagismo

Art. 25. Com o objetivo de preservar e valorizar as áreas para recreação e  
atividades ao ar livre, em todos os níveis, serão tomados as seguintes medidas:

I. Criação de centros culturais com instalações plurivalente, para servir aos  
estudantes e à população em geral;

II. Instalação de Parques Infantis, de acordo com programa setorial da base  
de  0,5  (meio)  m²  por  habitantes  com  a  área  de  atendimento  no  raio  de  800  
(oitocentos)m  aproximadamente,  e  localização  protegida  contra  ruídos  e  outros  
inconvenientes;

III. Criação de Centros Comunitários Educacionais e Recreativos, na base de 2  
(dois) m² por habitante com raio de atendimento de, aproximadamente 1600 (mil e  
seiscentos)m;

IV. Implantação do verde linear, por intermédio de viveiros municipais, em  
ares  com  10  (dez)  há,  aproximadamente,  com  o  plantio  de  até  3000  (três  mil)  
árvores em rotatividade, por atender às necessidades de arborização da cidade;

V.  Transformação  futura  dos  viveiros  recomendados  no  item  anterior  em 
bosques, com retirada alternada das árvores;

VI.  Aproveitamento  das  áreas  municipais  das  diversos  setores,  com  
construções destinadas a serviços públicos ou de finalidade recreativas culturais ou  
assistenciais;

VII.  Localização  de  Parques  Municipais  no  fundo  de  vale  com  bares,  
sanitários, estacionamentos, como equipamentos mínimos;
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VIII.  Estimado à criação de  áreas  produtivas,  através  de  mini-hortas,  com  
função de tampão físico para evitar expansão urbana em regiões desaconselhadas;

IX. Reserva de faixa mínima de 30 (trinta)m, de ambos os lotes dos córregos  
da zona urbana, medidas a partir do eixo do canal retificado.

X. Projetos paisagísticos com programas de manutenção e manejo;

XI. Reestruturação dos canteiros;

XII. Restauração, homogeneização e regularização dos canteiros;

XIII. Criação do PDJ – Departamento de Parques e Jardins;

XIV. Execução de praças nos seguintes setores:

• Aeroporto
• Bela Vista
• Casego
• Copacabana
• N. S. da Abadia
• Parque Paraíso
• Primavera II
• Rosen Park
• São Jorge
• São Vicente
• Sul I e II
• Vale do Sol
• Vila Vasconcelos

XV.  Nos  demais  bairros  serão  vistas  as  prioridades  e  gradatividade  serão  
executadas as praças.

Capítulo VI
Da Infra-Estrutura do Serviço Urbano

Art. 26. A Prefeitura atuará junto aos órgãos competentes para atingir os  
seguintes objetivos nos serviços de eletricidade:

I. Ampliação das ligações domiciliares;

II. Iluminação pública das vias consideradas preferenciais pelo PDIU;
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III. Permanente extensão de rede de eletrificação.

Art. 27.  A Prefeitura atuará junto aos órgãos competentes para atingir os  
seguintes objetivos nos serviços ligados a telecomunicações:

I. Instalação de telefones públicos em bairros de alta densidade de população;

II. Reserva de linhas para uso as repartições municipais descentralizadas;

III. Ampliação da rede telefônica para atendimento dos usuários, na medida  
do crescimento da população e da densidade de ocupação do solo.

Art. 28. A partir da aprovação do PDIU (Plano Diretor Integrado de Uruaçu),  
a  A.P.C.  (Assessoria  de  Planejamento  e  Coordenação),  com  a  colaboração  da  
SANEAGO e outros órgãos governamentais, elaborará os seguintes projetos:

I.  de  retificação,  dragagem e  canalização do Córrego Machombombo com,  
conforme projeto elaborado;

II. a conclusão da construção de rede de tratamento de esgoto.

Art. 29. Afim de induzir o crescimento da cidade de acordo com as diretrizes  
traçadas no PDIU, deverá ser pavimentada o sistema viário principal.

Art.  30. Para  aperfeiçoar  o  sistema  de  limpeza  pública,  a  Prefeitura,  na  
medida das necessidades de ampliação do serviço, adotará as seguintes providências:

I. Aquisição de veículos coletores de tipo especial;

II. Construção de aterros sanitários para tratamento do lixo de acordo com as  
recomendações do PDIU;

III. Colocação de recipientes metálicos nos logradouros públicos para que a  
população colabore na limpeza da cidade.

Título III
Das Diretrizes Sócias Culturais

Capítulo I
Do Desenvolvimento Comunitário

Art.  31.  Para  a  solução  dos  problemas  sociais  o  Governo  Municipal  
preferencialmente aos problemas de auxílios meramente materiais aos necessitados,  
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adotará uma política de desenvolvimento comunitário, capaz de capitalizar a partir  
a participação consciente da população, notadamente com os seguintes objetivos:

I. Adaptação e integração à vida urbana dos grupos marginalizados;

II. Dinamização das associações existentes;

III. Levantamento das reivindicações e das necessidades da população;

IV. Projeto conviver;

V. Centro de múltiplo uso;

VI. Cestas básicas, com apoio do Governo Estadual para atingir 3000 cestas;

VII. Projeto Criança Futuro Brilhante;

VIII. Programa de geração de emprego e renda;

IX. Banco do povo;

X. Creches, dando prioridade inicial no Setor Oeste;

XI. Expansão da lavoura comunitária;

XII. Aplicação prática do Estatuto da Criança e do Adolescente em parceria  
com o Ministério Público;

XIII. Formação de comissões para lutar contra o alcoolismo, tabagismo, droga  
e  prostituição  (estrutura  de  atendimento,  instrução,  combate,  fiscalização,  
tratamento e recuperação);

XIV. Serviço de prevenção a delinqüência e predeleinqüência juvenil;

XV. Criação de uma comissão de participação comunitária na administração  
municipal (conselhos municipais);

XVI. Implantação oficial do carnaval de rua;

XVII.  Criação  da  feira  de  artesanato  aos  domingos,  pela  manhã,  na  Av.  
Transbrasiliana no trecho da Av. Tocantins até a Rua Ceres.
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Art. 32. Para a execução desta política está instalada a Secretária Municipal  
de esporte e Lazer no trecho da Av. Tocantins até a Rua Ceres.

Parágrafo único – O município assegurará a participação de recursos privado  
no patrimônio e nos dispêndios correntes da Fundação equivalentes e no mínimo, um  
terço do total.

Capítulo II
Do Desenvolvimento Educacional e Cultural

Art. 33. O sistema de ensino será estruturado visando a sua integração no  
processo global de desenvolvimento, mediante a oferta de conhecimento que permita  
ao educando sua inscrição crítica e produtiva na sociedade.

Art.  34. A  municipalidade,  para  o  entendimento em termos qualitativos  e  
quantitativos do ensino primário, reivindicará medidas junto ao Estado e à União a  
fim de, concorrentemente com os mesmos, promover esforços objetivando:

I. A construção de novas salas de aula de acordo com as diretrizes do PDIU;

II. Localização das novas unidades, com observância dos seguintes critérios:

a) – densidade populacional;

b) – nível de atendimento existente;

c) – raio de atendimento que permita fácil acesso dos alunos.

III.  Aprimoramento  da  consciência  profissional  do  magistério  primário  
mediante:

a) – estruturação da carreira do magistério;

b) – adaptação do currículo do Curso normal às necessidades reais do Curso  
primário.

IV. Aproveitamento das instalações escolares para reuniões de pais e mestres  
e de entidades particulares, treinamento de professores e outras atividades ligadas  
ao ensino;

V.  desenvolvimento das  comissões  de  parentes  de  estudantes,  para criar  o  
conselho da família;
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VI. Oficinas de produção;

VII. Criar conselho municipal de educação;

VIII. Criar ações de redução do índice de reprovação;

IX. Divulgação pelos eclesiásticos e trabalhos e metodologia para o ensino das  
boas maneiras, bons princípios, respeito ao seu semelhante, à flora, à fauna e aos  
bens comunitários;

X. Modernização das escolas;

XI. Implantação de curso de reciclagem dos docentes;

XII. Modernização da escola agro técnica (1º grau);

XIII. Criação da Casa do Estudante Uruaçuense em Goiânia;

XIV. Extensão da Faculdade de Uruaçu, com os cursos de Enfermagem, Direito,  
Turismo e Veterinária e parceria na ampliação de sua sede própria;

XV. Criação do agente de saúde escolar;

XVI. Convênios para realização de cursos especializados (computação, etc..);

XVII. Criação de extensão do SESI/SENAC em Uruaçu;

XVIII. Construção do centro de treinamento com alojamento para professores  
em Uruaçu;

XIX. Incentivo e apoio logístico à educação da União Municipal do Estudante  
Secundarista (UMES);

XX. Retorno do curso supletivo;

XXI. Extensão de energia elétrica nas escolas rurais, para curso noturno;

XXII.  Implantação  de  uma  escola  fazenda  com  centro  de  formação  e  
especialização de atividades rurais e apoio urbano;

XXIII.  Nas  escolas,  estatísticas,  testes  vocacionais,  palestras,  projeção  de  
filmes, documentários e atualização tecnológica;
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XXIV. Criar escola técnica profissionalizante;

XXV. Criar disciplina sobre o turismo nas escolas;

XXVI. Criar nova oportunidade de avaliação;

XXVII. Implementar a biblioteca e posicioná-la mais centralizada na cidade;

XXVIII. Criar oficinas de arte;

XXIX. Criar nas escolas municipais, a disciplina de Educação de Trânsito;

XXX. Criar nas escolas municipais, a disciplina de informática.

Art. 35. A educação pré-primária será ministrada por uma rede de parques  
infantis com as seguintes diretrizes:

I. Modernização de ensino a nível de comunidade infantil;

II.  As  atividades  educacionais  deverão  ser  intercaladas  com  as  atividades  
lúdicas;

III.  A  localização  e  o  dimensionamento  das  unidades  deverão  seguir  as  
diretrizes do PDIU;

IV. Utilização de pessoal treinado para as funções de recreacionistas;

V. Criação de Parques Infantis:

• Centros
• Setor Sul I e II
• Parque Paraíso
• Revitalização  dos  existentes  e  prioridade  em  locais  de  maior  

concentração de alunos.

Art.  36. E  educação de  adultos  será assegurada através  de  convênio  com  
Instituto Brasileiro de Ensino,  Ciência e Cultura e o Instituto Nacional do Livro e  
outras entidades para o planejamento e equipamento de laboratórios e bibliotecas.

Art. 37. A participação do Município no ensino médio terá caráter supletivo,  
constituindo-se basicamente, em:
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I. Concessão de bolsas de estudos para cursos técnicos de acordo com critérios  
a serem estabelecidos pela Prefeitura;

II. Reivindicação para aprimoramento do corpo docente;

III.  Estímulos  às  atividades  extracurriculares  através  de  convênio  com  
Instituto Brasileiro de Ensino,  Ciência e Cultura e o Instituto Nacional do Livro e  
outras entidades para o planejamento e equipamento de laboratórios e bibliotecas.

Art. 38. Da Cultura:

I. Será criada a escola de música de Uruaçu;

II.  Incentivo  a  criação  de  recursos  para  publicação  de  obras  literárias  de  
autores locais;

III. Incentivo a produção artística local: musical, teatral e outros;

IV. Cursos periódicos de oratória, cultural, política, civismo e outros;

V. Ampliação de Biblioteca Municipal;

VI. Ampliação da Faculdade;

VII. Ampliação da biblioteca da Faculdade;

VIII. Criação do Centro de Convenções de Uruaçu (via Secretaria de Turismo  
Nacional);

IX. Construção do Teatro Municipal;

X. Criação do Parque Olímpico;

XI. Definição do Calendário anual de eventos;

XII. Promoção e incentivo às festas típicas;

XIII. Incentivo às atividades, dando enfoque ao esporte profissional e amador  
e  a  construção  de  campos  de  futebol  gramados  e  cercados  com  vestiários  e  
sanitários, nos bairros onde existam áreas já freqüentadas ou em predisposição.

Capítulo III
Da Assistência a Saúde
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Art. 39. A prefeitura zelará pela saúde e higiene da população, dentro das  
suas disponibilidades notadamente através das medidas:

I. Assistência profilática à criança, na rede de parques infantis e de creches e  
assistência odontológica, preferencialmente aos escolares;

II.  Convênios  com a  Campanha Nacional  de  Alimentação  Escolar  e  outras  
entidades governamentais para a formação de dietistas e programas educativos;

III. Promoção de educação sanitária da população, através de campanha nas  
escolas, nos parques infantis e nas instituições que desenvolvem obras sociais;

IV. Funcionamento pleno dos postos de saúde, com ampliação e construção de  
novas unidades em setores mais carentes;

 V. Execução dos programas de assistência integral à saúde da mulher e da  
criança;

 VI. Execução dos programas de assistência ao diabético e ao hipertenso;

VII. Criação do programa municipal de vacinação;

VIII. Mutirões periódicos de saúde na zona rural;

IX. Implantação de cursos permanentes de reciclagem para os profissionais da  
saúde;
 

X. Dinamização do transporte de pacientes sem condições de tratamento no  
município;

XI.  Assistência  odontológica  e  oftalmológica  integral  à  criança  e  ao  
adolescente;

XII. Apoio logístico à criação do centro hematológico municipal;

XIII. Criação do sistema municipal de apoio à gestante e a nutris;

 XIV. Criação do centro de zoonoses;

XV. Permanente intercâmbio com a fundação AIFO;

 XVI. Manutenção integral do serviço de tuberculose e hanseníase;
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XVII. Implantar serviço de atendimento à urgência/ emergência;

XVIII. Programas de Agentes Comunitários (PAC) e saúde da família;

XIX. Projeto de prevenção a epidemias e das doenças cardiovasculares;

XX. Participação no consórcio municipal de saúde;

XXI. Casa da gestante;

XXII. Banco de leite materno;

XXIII. Aprovar e implantar o Código de Vigilância Sanitária;

Título IV
Das Diretrizes Econômicas

Capítulo Único

Art.  40. São  fixadas  as  seguintes  diretrizes  para  o  desenvolvimento  
econômico de Uruaçu, a serem exercidos pelos órgãos públicos municipais:

I. Incrementar o Turismo, com gerador de emprego e de demanda de serviços,  
ativador comercial e transmissor cultural;

II.  Colaborador  no  que  couber  com  os  programas  de  industrialização  dos  
órgãos estaduais, regionais, federais;

III.  Participar com o Governo Federal e Estadual, Empresas particulares ou  
por si em pesquisas e avaliações do potencial econômico do Município;

IV. Divulgar as possibilidades industriais do município;

V.  Promover  as  medidas  necessárias  à  captação  de  recursos  internos  e  
externos;

VI. Incentivar os empreendimentos econômicos já existentes e considerados de  
interesse para o desenvolvimento do município;

VII. Fomentar a agricultura e a pecuária da região de influência do Município  
dentro do que determinar o Sistema de Abastecimento de Uruaçu;
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VIII. Criação do Departamento do Turismo Nacional e Internacional, com o  
apoio da EMBRATUR no país, e no Exterior pelas Agências de Turismo;

IX.  Desenvolvimento da Infra-Estrutura suficiente para abrigar o potencial  
turístico do Lago Serra da Mesa;

X. Divulgação de Uruaçu no cenário turístico regional e nacional;

XI. Apoio logístico e Infra-Estrutural a ocupação por clubes, chalés, hotéis nas  
margens do reservatório;

XII. Criação de roteiro turístico;

 XIII. Municipalização do turismo;

XIV. Projeto boas vindas;

XV. Sinalização turística;

XVI.  Integração da cidade de Uruaçu no cinturão do turismo e ecoturismo 
com o apoio do governo estadual;

XVII. Lago Serra da Mesa influência nas atividades lacustres que pode gerar:

a)  –  fixação  nas  atividades  lacustres  –  passeio/esqui/Arraes  etc.  que  vão  
influenciar  sobre  o  consumo  de  alimentos,  equipamentos  aquáticos,  combustível,  
motores, embarcações de lazer, camping, pesca, etc.

b) – turismo – profissionalização;

c) – escolas- educação para o turismo;

d) – criação e integração nas áreas a serem loteadas da Avenida da Orla do  
lago que circundava seus limites no perímetro urbano, integrando-se aos projetos  
das áreas verdes,  áreas públicas e projetos de preservação onde a mesma deverá  
estar acima da cota 460,00, margeando o Lago, liberando a visão do usuário, para a  
área não edificável;

e)  –  projetos  de  paisagismo,  lazer  e  cultura  para  as  áreas  públicas,  
loteamentos que circundam o Lago, os proprietários dos loteamentos deverão além  
de  destinar  as  áreas  Públicas,  justificar  as  mesmas  com  indicações  para  
equipamentos  de  lazer,  com  isso  é  necessário  que  todos  os  loteamentos  tenham  
projetos de equipamentos.
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Art.  41. Com  o  objetivo  de  atrair  novas  indústrias  para  o  município  a  
Prefeitura poderá conceder incentivos fiscais aos municípios, tornando viável a sua  
participação na formação de capitais,  a  serem investidos em Uruaçu assim como  
outros benefícios ligados diretamente às empresas.

Título V
Das Diretrizes Institucionais

Capítulo I
Dos Principais Norteadores da Ação Administrativa

Art.  42. A  gestão  dos  negócios  municipais  tem  como  principal  objetivo  
promover  o  desenvolvimento  econômico  do  Município  e  subordinar-se-á,  entre  
outros, aos seguintes princípios norteadores:

I.  Planejamento  a  longo  médio  e  curto  prazo  de  serviços  privativos  do  
município  e  daqueles  cuja  execução  lhe  venha  ser  confiada  pela  União  ou  pelo  
Estado, de tal modo que assegure a dupla integração da sistemática de planejamento  
integrado;

II. Coordenação geral e setorial das atividades dos órgãos de primeiro grau  
divisional  entre  si  e,  nas  áreas  que  lhes  são  reservadas,  entre  os  seus  órgãos  
competentes, uniformizando e coordenando a ação administrativa, com o objetivo de  
dar melhor destinação aos recursos de Tesouro Municipal;

III.  Integração  sempre  crescente  da  comunidade  na  administração  dos  
negócios públicos, mediante participação permanente, em órgão de aconselhamento  
ou decisórios,  de elementos ou organizações representativas da vida econômica e  
social  do  município  e,  ainda  colaborando  com  o  poder  público  em  campanhas  
coletivas;

IV. Descentralização administrativa, a mais ampla dos serviços do município,  
para que se alcance:

a) – nítida separação entre as funções de direção, reservadas ao Prefeito e aos  
órgãos de primeiro grau divisional e as de execução que deverão ser delegada a nível  
departamental e órgão que integram sua;

b)  –  transferência  de  execução  dos  serviços,  sempre  que  aconselhável  e  
admissível, mediante contrato, concessão ou convênio, com pessoas ou entidades do  
setor  privado,  de  forma  a  ser  alcançar  o  melhor  rendimento,  evitando-se  novos  
encargos permanentes e ampliação desnecessária do corpo de servidores;
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V.  Delegação  de  competência  pelo  Prefeito  e  Secretários  de  forma que  as  
decisões  executarias  sejam  entregues  às  autoridades  administrativas  que  mais  
próximo se encontram da coletividade;

VI. Racionalização dos serviços administrativos, visando a simplificação dos  
contatos dos órgãos e serviços, entre si, e destes com o público, assegurando decisões  
prontas, execução rápida e redução de custos; 

VII. Controle eficiente, administrativo e financeiro, dos programas a cargo das  
autoridades  superiores  da  administração  para  alcançar-se  melhor  qualidade  dos  
serviços, eficiente funcionamento dos órgãos responsáveis e a exalta utilização e boa  
guarda  dos  bens,  dinheiro  e  valores  pertencentes  ou  de  responsabilidade  do  
município, recorrendo em maior escala a técnicos e equipamentos modernos.

Capítulo II
Dos Instrumentos Básicos da Ação Administrativa

Art. 43. Para o exercício de suas funções os órgãos que integram a estrutura  
do município, norteando pelos princípios enunciados no Capítulo interior, utilização  
do PDIU, o orçamento – programa e a programação financeira de desembolso como  
instrumentos básicos para a disciplina de todas as atividades.

Art. 44. O orçamento Plurianual de investimento, que abrangerá um período  
mínimo de 3 (três) anos, relacionará as despesas de capital e indicarão os recursos,  
orçamentários, anualmente destinados à sua execução, inclusive os financiamentos  
controlados ou previstos, de origem interna ou externa.

Art. 45. O orçamento programa deverá consistir na apresentação da despesa  
segundo programa baseado no resultado de processo do planejamento Orçamento, o  
qual  partido  de  diretrizes  e  objetivos  determine  as  atividades  e  os  recursos  
necessários a sua consecução. 

Art.  46. A  Programação  Financeira  de  Desembolso  objetiva,  estabelecer  
rigorosa  disciplina  dos  desembolsos,  assegurar  oportuna  utilização  das  
disponibilidades de caixa e garantir aos administradores, automáticas liberações, do  
Orçamento – Programa.

Art.  47. Nenhuma  autoridade  Municipal,  com  competência  para  tomar  
decisões de natureza administrativa e financeira, poderá determinar ou autorizar o  
início de quaisquer atividades ou serviços não incluídos no orçamento – Programa,  
nem ordenar ou assumir compromissos de pagamentos fora dos prazos indicados na  
Programação Financeira de Desembolso.
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Art.  48. As  atividades  da  administração  deverão  ser  submetidas  à  
permanente controle, em todos os níveis, sob a coordenação da A.P.C.

Capítulo III
Das Medidas Financeiras

Art. 49. O orçamento do Município assegurará a execução do PDIU, destinado  
nos próximos exercícios, dotação para as despesas de capital em importância sempre  
superior a 45% (quarenta e cinco por cento) das despesas globais.

Art.  50.  Para  dinamizar  a  receita  tributária  do  Município,  a  Prefeitura  
adotará entre outras, as seguintes medidas:

I. Elaboração e atualização permanentes do cadastro fiscal;

II. Coordenação das atividades de cadastro e lançamento com todos os órgãos  
municipais.

Art. 51. Deverá ser utilizada a via bancária para a realização de receitas e  
despesas municipais, atendido o que, para este fim dispuser o regulamento.

§ 1º - A via bancária somente será dispensada quando se tornar impedida ou  
desaconselhável,  devendo,  porém,  as  importâncias  recebidas  diretamente  serem  
recolhidas  a  conta  bancária  até  o  fim  do  expediente  ou,  em  casos  excepcionais,  
devidamente justificados, no dia último imediato.

§ 2º - O pagamento da despesa respeitadas as regras legais que a disciplinam  
será feito mediante o cheque nominal ou ordem bancária contabilizado pelo setor  
competente.

§  3º  -  O  regulamento  disporá,  como  conseqüência  da  descentralização  
prevista,  quais  as  autoridades  que  poderão  assinar  cheques  juntamente  com  o  
responsável pela tesouraria.

§ 4º - Excepcionalmente, sempre que o pagamento não possa ser realizado 
pela  via  bancária  poderá  ser  autorizada  a  entrega  de  numerário  a  responsável  
afiançado,  fixando-se  no  mesmo  ato,  prazo  não  superior  a  trinta  dias,  para  a  
comprovação de gastos e na forma que dispuser o regulamento.

Título VI
Disposições Gerais e Transitórias

Capítulo Único
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Art. 52. A Prefeitura promoverá ampla divulgação e debate do PDIU para  
colher sugestões e aprimorar seus projetos e atividades de implementação.

Art. 53. O PDIU deverá sofrer, obrigatoriamente, uma revisão sistemática de  
3 (três) em 3 (três) anos, contando a partir da data da vigência desta Lei.

Parágrafo único – A revisão trienal do PDIU poderá implicar na reelaboração  
dos seus elementos técnicas elucidativas e em modificações nesta Lei.

Art.  54. Anualmente,  deverá  ser  realizada  uma  avaliação  sistemática  do  
PDIU.

Art.  55. Os  casos  omissos  por  esta  Lei  deverão  ser  solucionados  pela  
Prefeitura, através do seu órgão competente, a A.P.C.

Título VII
Parcelamento do Solo Urbano

Capítulo I
Disposições Preliminares

Art. 56. O loteamento urbano e remanejamento, em qualquer das zonas do  
município,  deverão ser  aprovados  pela  Prefeitura  e  estarão sujeitas  às  diretrizes  
estabelecidas nesta Lei na Lei do PDIU, no que se refere ao uso e ocupação, às vias de  
circulação,  aos  equipamentos  e  serviços de uso  público,  e  à proteção dos  valores  
paisagísticos, monumentais e históricos.

Parágrafo único – Além da legislação municipal deverão ser obedecidas às  
normas federais, estaduais referentes à matéria.

Art. 57. Para os efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos:

I. Loteamento urbano, a subdivisão da área em lotes destinados à edificação  
de qualquer natureza, compreendendo o respectivo arruamento;

II. Remanejamento subentende arruamento, desmembramento, reloteamento  
e remembramento, por arruamento entende-se a abertura de ruas e o alinhamento  
dos logradouros, por arruamento entende-se a abertura de ruas e o alinhamento dos  
logradouros; desmembramento e a desintegração de uma ou várias partes de um  
terreno para constituírem novo lote ou para serem incorporadas a lotes vizinhos;  
reloteamento compreende a subdivisão, em planta, de uma área de terreno já com  
loteamento; e remembramento, por sua vez é a operação inversa de loteamento;
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§ 1º -  O desmembramento de lotes  urbanos de terras,  somente poderá ser  
aprovado quando resultar em uma testada mínima de 06,00 (seis) metros lineares.  
(Redação dada pela Lei n.º 1.139, de 15 de maio de 2001) 

§  2º  -  Desmembramento  com  medida  inferior  à  do  parágrafo  anterior  
somente poderá ser aprovado se o projeto já previr o remembramento, no mesmo  
ato, da área desmembrada à do lote lindeiro à respectiva área.   (Redação dada pela Lei n.º   
1.139, de 15 de maio de 2001)

§ 1º - Os casos de desmembramento de lote urbano serão aprovados desde  
que as áreas desmembradas contenham área mínima de 125,00 M2 e testada não  
inferior a 5,00 Metros.   (Redação dada pela Lei n.º 1.168, de 18 de março de 2002  )

§ 2º - Desmembramentos com área inferior ao disposto no § 1º poderão ser  
aprovados desde que o remanescente venha a agregar a outra, no mesmo processo, e  
sejam contíguas, do mesmo requerente proprietário.   (Redação dada pela Lei n.º 1.168, de 18   
de março de 2002)

§  3º  -  O  Chefe  do  Poder  Executivo  editará  por  ato  próprio,  normas  
complementares e delimitação de restrições de zonas urbanas para aprovação de  
desmembramentos. (Redação dada pela Lei n.º 1.168, de 18 de março de 2002)

III.  Via  pública,  a  faixa  de  domínio,  destinada  à  circulação  de  veículos  e  
pedestres;

IV. Lote, a porção de terreno lindeira a uma via pública, com área de acordo  
com dispositivo no título II, capítulo II, da Lei do PDIU;

V. Quadra, a porção de terreno subdividida ou não em lotes para construção,  
totalmente limitada por via pública, curso de água, linha de marcação do perímetro  
urbano ou leito de ferrovia;

VI. Área de recreação, a reservada, a atividades culturais, cívicas, esportivas e  
contemplativas da população, tais como praças, bosques e parques;

VII.  Local  de  uso  institucional,  toda  área  reservada  a  fins  específicos  de  
utilidade pública, tais como educação, saúde, cultura, administração culto;

VIII.  Referência  de  nível  (RN),  a  cota  de  altitude  oficial  adotada  pelo  
município em relação ao nível do mar;

Art.  58.  As  dimensões  mínimas  dos  lotes,  seus  usos,  seus  índices  
multiplicadores e recuos obrigatórios das edificações, são regulamentados pela Lei  
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do PDIU, cujas normas deverão ser obedecidas em todos os projetos de loteamento e  
remanejamentos;

I.  As  áreas  destinadas  a  sistema  de  circulação  de  recreação  e  de  uso  
institucional, serão no mínimo, de 35% (trinta e cinco por cento) e, máximo, de 50%  
(cinqüenta por cento) do total da gleba;

II.  Às  margens  de  águas  correntes  e  dormente,  de  faixa  de  domínio  de  
rodovias, ferrovias e viadutos, serão reservadas faixas com largura estabelecida na  
legislação competente;

III.  As  vias  do  loteamento  deverá  articular-se  com  o  sistema  viário  e  
harmonizar-se com a topografia local;

IV.  Deverão  ser  destinadas  áreas  e  vias  de  trêfego  e  a  passagem  de  
canalização pública, de esgotos e de águas pluviais nos fundos do vale.

Parágrafo único – qualquer loteamento, para serem aprovados as seus lotes,  
deve ter, no mínimo, 450m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados) de área e  
possuir, de frente, 15m (quinze metros) lineares, no mínimo.

Art.  59. A  Prefeitura  poderá  em  cada  loteamento  reserva  de  faixa  “nom  
aedificandi” para rede de água, serviço de esgoto, energia elétrica, coleta de águas  
pluviais, rede telefônica ou outros equipamentos urbanos.

Art. 60. Não serão admitidos loteamentos em terrenos alagadiços e sujeitos e  
inundação e onde as condições geológicas não sejam propícias à edificação.

Parágrafo  Único  -  Poderá  ocorrer  parcelamentos  para  fins  urbanos,  de  
imóveis  rurais,  localizados  fora da zona urbana ou de  expansão urbana.  (Redação 
incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)

I  – O parcelamento,  para fins urbanos de imóveis rural  localizado fora da  
zona urbana ou de expansão urbana, serão regidos pelas disposições do art. 96 do  
Decreto  59.428  de  27  de  outubro  de  1966  e  art.  53  da  Lei  n.o  6.766  de  19  de  
dezembro de 1979. (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)

II  –  Os  parcelamentos  a  que  se  refere  este  parágrafo  são  destinados  à  
formação de: (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)

a) núcleos urbanos; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)
b) sítios de recreio; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)
c) Distritos Agroindustriais; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)
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III – Somente poderão ser parceladas áreas rurais que: (Redação incluída pela Lei  
nº 1.570, de12/07/2010)

a)  por  suas  características  e  situação,  seja  própria  para  a  localização  de  
serviços  comunitários  das  áreas  circunvizinhas;  (Redação  incluída  pela  Lei  nº  1.570,  
de12/07/2010)

b) seja  oficialmente  declarada zona de turismo ou caracterizada como de  
estância hidromineral ou balneária; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010) 

c) comprovadamente tenha perdido suas características produtivas, tornado-
se antieconômico o seu aproveitamento; (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)

d)  a  comprovação  será  feita  pelo  proprietário,  através  de  declaração  da  
Municipalidade, devidamente assinada em conjunto pelo chefe do Poder Executivo e  
Procurador Geral do Município. (Redação incluída pela Lei nº 1.570, de12/07/2010)

Capítulo II
Do Projeto de Loteamento e Sua Aprovação

Art. 61. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá  
requerer à Prefeitura que defina as diretrizes para o traçado dos lotes, do sistema  
viário,  dos  espaços  livres  de  uso  público  e  das  reservadas  para  equipamento  
comunitário,  apresentando  para  esse  fim  planta  de  imóvel,  em  escala  1:1000,  
contendo:

I.  As divisas de gleba a ser loteada, com a indicação, dos proprietários dos  
terrenos confrontantes;

II. Curvas de nível de 1 (um) em 1 (um) metro, em relação ao RN;

III. A localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes;

IV. Dimensões lineares e angulares de toda a propriedade e da gleba a ser  
subdividida;

V. Indicação exata da posição dos marcos do RN;

VI.  Locais  de  interesse  histórico,  paisagístico  ou  monumentais  porventura  
existentes;
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VII. Arruamentos vizinhos a todo perímetro, com localização, exata das vias  
de comunicação, áreas de recreação e locais de usos institucionais;

VIII. Serviços de utilidade pública existentes no local e adjacências;

IX. Outras indicações de interesse para o empreendimento;

Art. 62. A Prefeitura, de posse dos elementos relacionados no artigo anterior,  
fornecerá, pelo órgão competente, de acordo com as diretrizes de planejamento do  
município e normas urbanísticas vigentes, as seguintes informações e indicações:

I. Parecer sobre a conveniência do projeto;

II. As vias e estradas que compõem o sistema viário da cidade e do município  
relacionadas com o loteamento pretendido;

III.  A  área  e  o  posicionamento  dos  terrenos  destinados  a  recreação  e  uso  
institucional;

IV.  As  faixas  de  terreno  necessárias  ao  escoamento  das  águas  pluviais  e  
passagem de canalização de esgotos;

V.  A  relação  dos  equipamentos  urbanos  que  deverão  ser  projetados  e  
executados pelo interessado aos quais, serão no mínimo, os já existentes nas áreas  
limítrofes, além dos exigidos pelos artigos 9º e 11 desta Lei.

§ 1º - uma via de planta, com as diretrizes a que se refere este artigo, será  
devolvida ao interessado.

§ 2º - As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo de um (1) ano.

Art. 63. Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, o projeto conterá plantas  
e memorial descritivo e  será apresentado à Prefeitura acompanhado do título de  
propriedade,  de  cessão  ou  compromisso  com  a  cláusula  de  irretratabilidade  e  
irrevogabilidade.

§ 1º - As plantas,  na escala 1:1000, sendo 1 (uma) em papel transparente,  
conterão, pelo menos:

a)  –  Indicação  precisa  do  sistema  de  vias  públicas  com  a  respectiva  
hierarquia;
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b)  –  subdivisão  das  quadras  em  lotes,  com  as  respectivas  dimensões  e  
numerações;

c)  –  indicação  exata  na  disposição,  da  forma  e  do  dimensionamento  dos  
espaços  livres  de  uso  público,  áreas  para  equipamentos  comunitários  e  a  outros  
equipamentos públicos;

d) – planta topográfica com curvas de nível de metro em metro com sistema 
de vias e as dimensões lineares e angulares do projeto com rios, cordas, arcos, pontos  
de tangência e ângulos centrais das vias curvilíneas;

e) – perfis longitudinais e transversais de todas as vias e praças;

f)  –  indicação  dos  marcos  de  alinhamento  e  nivelamento  localizados  nos  
ângulos de curvas das vias projetadas;

g) – indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas  
pluviais;

h) – planta geral na escala a 1:1500.

§ 2º - O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos o  
seguinte e nesta ordem:

a)  –  a  descrição  sucinta  do  loteamento,  com  as  suas  características  e  
destinação;

b)  –  as  condições  urbanísticas  do loteamento e  as  limitações  que incidem  
sobre os lotes e as suas construções além das já constantes da legislação municipal;

c) – a indicação das áreas e recreação e de uso institucional.

§ 3º - deverão ser também apresentados os seguintes projetos:

a) – de guias e sarjetas;

b) – de rede de escoamento de águas pluviais;

c) – do sistema público de abastecimento de água;

d) – de rede de energia elétrica;

e) – do sistema público de esgotos sanitários.
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Art. 64. Organizado o projeto de acordo com as exigências do artigo anterior,  
o interessado e encaminhará às autoridades competentes, quando for o caso, para a  
sua aprovação no próprio projeto.

Art. 65. Satisfeitas as exigências do artigo anterior, o interessado apresentará  
o projeto à Prefeitura e,  se aprovado, assinará termo de compromisso no qual se  
obrigará:

I. A executar, nos prazos fixados pela Prefeitura, a abertura das vias públicas  
e praças, com respectivo marcos de alinhamento, e, no mínimo, os melhoramentos a  
que se referem às alíneas “a”, “c”, e “d”, do § 3º, do artigo 9º desta Lei, bem como a  
pavimentação.

II. A facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura durante a execução das  
obras e serviços;

§ 1º - O prazo a que se refere o inciso 1 deste artigo não poderá ser superior a  
2 (dois) anos.

§ 2º - A Prefeitura, a juízo do órgão competente, poderá permitir a execução  
das obras por etapas, quando:

a)  – o termo de acordo fixar o prazo total  para a execução completa das  
obras do loteamento e as áreas e prazos correspondentes a cada etapa;

b)  –  sejam  executadas  na  área,  em  cada  etapa,  todas  as  obras  prevista,  
assegurando-se  aos  compradores  dos  lotes  o  pleno uso  e  gozo dos  equipamentos  
implantados.

§ 3º - Os marcos de alinhamento e nivelamento a que se refere o inciso 1 deste  
artigo deverá ser de concreto, segundo padrão da Prefeitura.

Art. 66. Como garantia das obras mencionadas no inciso 1 do artigo anterior,  
o interessado caucionará, mediante escritura pública,  uma área do tempo cujo,  a  
juízo do órgão competente da Prefeitura, corresponda, na época da aprovação, ao  
custo dos serviços a serem realizados.

§ 1º -  No ato  de aprovação do projeto,  bem como na escritura de canção  
mencionada neste artigo, deverão constar especificamente as obras e serviços que o  
loteador fica obrigado a executar no prazo fixado no termo de compromisso previsto  
no artigo II, findo o a qual perderá em favor do município a área caucionada, caso  
não tiver cumprindo aquelas exigências.
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§ 2º - Findo o prazo referido neste artigo, caso não tenham sido realizados as  
obras e os serviços exigidos a Prefeitura se obriga e executá-los, provendo a medida  
competente para adjudicar ao seu patrimônio a área caucionada que se constituirá  
em bem dominical do município.

Art. 67. Pagos os emolumentos devidos e assinados o termo e a escritura de  
canção  mencionada  no  artigo  12,  a  Prefeitura  expedirá  o  competente  alvará,  
revogável se não forem executadas as obras no prazo, ou não for cumprida qualquer  
outra exigência.

Art. 68. Uma vez realizadas todas as obras e serviços exigidos, a Prefeitura, a  
requerimento do interessado após vistoria do seu órgão competente, liberará a área  
caucionada mediante expedição do auto de vistoria. 

Parágrafo único- O requerente do interessado deverá ser acompanhado de  
uma planta retificada do loteamento, se for o caso, a qual será considerada oficial  
para todos os efeitos.

Art.  69. Todas  as  obras  e  serviços,  exigidos,  bem  como  quaisquer  outras  
benfeitorias efetuadas pelo interessado, as vias públicas, as áreas de recreação e de  
institucional  passarão a  fazer  parte  integrante  do patrimônio  do município,  sem  
qualquer  indenização,  uma  vez  declaradas  de  acordo,  após  vistoria  do  órgão  
competente da Prefeitura.

Art. 70. A Prefeitura só expedirá alvará para construir, demolir, reconstruir,  
reformular ou ampliar edificações em terrenos de loteamento cujas obras tenham 
sido vistoriadas e aprovadas.

Art. 71. Os projetos de loteamento e remanejamento poderão ser modificados  
mediante aprovação da Prefeitura.

Art. 72. Não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade pela diferença de  
medidas  dos  lotes  ou  quadras  que  interessa  venha  a  encontrar,  em  relação  às  
medidas dos loteamentos aprovados.

Art. 73. A Prefeitura poderá recusar aprovação a projetos de loteamentos e  
remanejamentos ainda que seja apenas pra impedir o excessivo número de lotes e o  
conseqüente  aumento  de  investimentos  em  obras  e  infra-estruturas  e  custeio  de  
serviços, se acordo com o disposto do Decreto-Lei Federal nº 6766 de 19.12.79 que  
dispõe sobre parcelamento do solo urbano. Poderá também fixar o número máximo  
de lotes em que a área deverá ser subdividida.
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Capítulo III
Das Áreas de Recreação e dos Locais de Uso Institucional

Art.  74. As  áreas  de  recreação  e  os  locais  de  uso  institucional  serão  
determinados  para  cada  loteamento,  em  função  da  densidade  de  construção  
admitida, da localização e dos serviços públicos necessários.

Parágrafo  Único  –  aprovado o  loteamento,  a  destinação  indicada para  as  
áreas somente poderá ser alterada mediante Decreto do Executivo.

Art. 75. O total das áreas z que se refere o presente capítulo não poderá ser  
inferior a quinze por cento (15%) da área total do loteamento; em loteamentos para  
habitações populares a área poderá ser dez por cento (10%) da área do loteamento. 

Capítulo IV
Das Penalidades

Art. 76. As informações da presente Lei darão ensejo à aplicação de multas  
pela Secretaria de Obras, ao embargo administrativo, bem como à renegação do ato  
que aprovou o loteamento.

Art. 77. As multas aplicáveis a profissional ou firma responsável por projeto  
de loteamento serão as seguintes:

I. 7 (sete) UFM por apresentar projeto em desacordo com os dispositivos desta  
Lei;

II. 21 (vinte e uma) UFM por apresentar projeto em desacordo com o local,  
falseando medidas, cotas e demais indicações;

III. 42 (quarenta e duas) UFM por falsear cálculos do projeto e elementos de  
memoriais descritivos ou por viciar projeto aprovado, introduzindo-lhe, ilegalmente  
alterações de qualquer espécie.

IV. 42 (quarenta e duas) UFM por assumir responsabilidade na elaboração do  
projeto de loteamento e entregar a sua elaboração de fato a terceiros sem a devida  
habilitação.

Art.  78. As  multas  aplicáveis  simultaneamente  a  profissional  ou  firma 
responsável e a proprietário serão:

I. 1,5 (uma e meia) UFM por inexistência, no local de obras de execução do  
loteamento, de cópia do projeto na forma como foi aprovado;

Lei n.º 1050/1999 – Dispõe sobre a criação do Plano Diretor da cidade de Uruaçu, e dá outras providências.Página 39



Secretaria de Administração e Finanças
Câmara Municipal de Uruaçu

Estado de Goiás 

II. 3,5 (três e meia) UFM por mês de atraso na execução do exigido no § 1º do  
art. 21;

III. 42 (quarenta e duas) UFM pelo não cumprimento de intimação em virtude  
de vistoria ou de determinação fixada no laudo de vistoria;

IV. 49 (quarenta e nove) UFM por iniciar ou executar obras de qualquer tipo  
no  loteamento  antes  da  necessária  aprovação  ou  em  descordo  com  o  projeto  
aprovado.

Art.  79.  As  multas  aplicáveis  a  proprietários  de  loteamento  serão  as  
seguintes:

I. 3,5 (três e meia) UFM por remanejamento no projeto de loteamento sem  
prévia autorização;

II. 28 (vinte e oito) UFM, por dia, pelo não cumprimento da ordem nos casos  
de execução de projeto de loteamento embargados e não paralisados;

III. 42 (quarenta e duas) UFM, por ocupar ou fazer ocupar loteamento antes  
do cumprimento do exigido no § 1º, do art. 21;

Art.  80. Por  infração  em  qualquer  dispositivo  desta  Lei  que  foram  
especificados nos artigos 77, 78 e79, serão aplicadas multas de 21 (vinte e um) UFM,  
aos infratores.

Art. 81. Nas reincidências as multas serão cominadas em dobro.

Parágrafo único – Considerando-se reincidência a repetição da infração de  
um  mesmo  dispositivo  desta  Lei  pela  mesma  pessoa  física  ou  jurídica  depois  de  
passada  em  julgado  administrativamente  a  decisão  condenatória,  referente  à  
infração anterior.

Art. 82. Tem as infratores o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento das  
multas aplicadas,  após julgada improcedente  a  defesa apresentada ou não sendo  
esta apresentada nos prazos legais.

Art. 83. As multas não pagas nos prazos legais serão inscrita na dívida ativa.

Parágrafo único – Quando o infrator se recusar a pagar as multas impostas  
nos prazos legais, esses débitos serão judicialmente executados.
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Art.  84. Quando  em  débito  de  multa  nenhum  infrator  poderá  receber  
quaisquer quantias ou créditos que tiver com a Prefeitura, participar de licitação,  
firmar contratos ou ajustes de qualquer natureza, ter projetos aprovados ou licença  
para construir concedidas, nem transacionar com a Prefeitura a qualquer título. 

Art. 85. Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos legais serão  
atualizados,  nos  seus  valores  monetários,  na  base  dos  coeficientes  de  correção  
monetária fixados periodicamente em resoluções do órgão federal competente.

Parágrafo  Único  –  nos  cálculos  atualização  monetários  dos  débitos  
decorrentes de multa o que se refere a presente artigo serão aplicados os coeficientes  
de  correção  monetária  que  estiverem  em  vigor  na  data  de  liquidação  das  
importâncias devidas.

Art. 86. Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da  
exigência que a tiver determinado.

Art.  87. A  execução  total  ou  parcial  de  qualquer  projeto  de  loteamento  
poderá ser embargada, sem prejuízo de outras sanções, nos seguintes casos: 

I – quando o projeto não houver sido aprovado ou firmado o respectivo termo  
de compromisso;

II - quando estiver sendo executado em desacordo com as prescrições desta  
Lei;

III - quando em desacordo com o termo do compromisso;

IV  –  quando  empregados  materiais  inadequados  ou  sem  as  necessárias  
condições de resistência, resultado, a juízo do órgão competente da Prefeitura, em  
perigos para a segurança dos futuros ocupantes do loteamento, bem como do pessoal  
que executa os serviços e do público;

V  –  quando  se  recusarem  a  atender  qualquer  intimação  da  Prefeitura  
referente ao cumprimento de dispositivos desta Lei:

§ 1º - A notificação do embargo da execução de um loteamento será feita:

a)  –  diretamente  à  pessoa  física  ou  jurídica  proprietária  do  loteamento,  
mediante  entrega da  segunda via  do termo de  embargo e  colheita  do  recibo na  
primeira;
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b) – por edital, com prazo de 5 (cinco) dias publicado uma só vez no Diário  
Oficial do Município, quando desconhecida e a obra não estiver licenciada, quando se  
ocultam para não receber a notificação.

§ 2º - As obras de execução de loteamento que houverem sido embargadas  
deverão ser imediatamente paralisadas;

§ 3º - Para assegurar a paralisação das obras de execução de loteamentos  
embargados, a Prefeitura poderá se for o caso, requisitar força policial observada os  
requisitos legais.

§ 4º - O embargo só poderá ser levantado após o cumprimento das exigências  
que o motivaram e mediante requerimento do interessado ao órgão competente da  
Prefeitura, acompanhado dos respectivos comprovantes do pagamento das multas  
devidas.

Art.  88. A  revogação do ato que aprovou o loteamento será aplicável  nos  
seguintes casos:

I. Quando as obras não forem executadas nos prazos previstos no termo de  
acordo;

II.  Quando forem modificadas substancialmente as indicações do projeto de  
que trata o artigo 9º desta lei;

III. No caso de obras embargadas más legalizáveis quando não o forem dentro  
dos prazos e de acordo com as exigências determinadas no laudo de vitoria.

Capítulo V
Disposições Gerais

Art. 89. Para os efeitos desta Lei, considerando-se salário mínimo o vigente  
no Município na data em que a multa for aplicada.

Art.  90. Será  incorporado  negativamente  ao  histórico  do  profissional  ou  
firma co-responsável  pelas infrações enumeradas nesta Lei  o  que poderá gerar a  
cassação da sua inscrição no Cadastro de profissionais e firmas, sem prejuízo das  
penalidades a que estiverem sujeitos.

Art.  91. Nenhum  serviço  ou  obra  pública  será  prestado  ou  executado  em  
terrenos loteados sem prévia licença da Prefeitura.
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Art.  92. Esta  Lei  não  se  aplica  aos  projetos  definidos  de  loteamentos  e  
remanejamentos  que,  na  data  de  sua  publicação,  já  estiveram  aprovados  pela  
Prefeitura, para os quais continua prevalecendo a legislação anterior.

Parágrafo único – As alterações que por ventura tiverem que ser introduzidas  
nos respectivos projetos ficarão sujeitas às exigências desta Lei.

Art.  93.  O  projeto  deverá  ser  elaborado  por  profissional  devidamente  
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA,  
assinado pelo proprietário e o contrato entre ambos anotado no CREA.

Art. 94.  O Executivo Municipal,  no prazo de 90 (noventa) dias a partir da  
publicação desta Lei, expedirá decreto regulamentado-a no que couber.

Título VIII
Do Zoneamento Urbano

Capítulo I
Das disposições Preliminares

Seção I

Art.  95.  Para  efeito  de  controle  de  uso  do  solo  urbano  do  Município  de  
Uruaçu,  zoneamento é a divisão da área urbana em Zonas de Uso,  obedecendo a  
conceitos definidores estabelecidos nesta Lei.

Art. 96. Zona de Uso é a fração das áreas urbanas e de expansão urbana para 
qual os usos admitidos determinam a sua caracterização básica, pela predominância  
ou não de uma das categorias de uso.

§ 1º - As diferenças Zona de Uso caracterizadas se constituem em modelos,  
concebidos  a  partir  da  análise  da  realidade  local,  que  servirão  de  base  para  a  
identificação e o estabelecimento de Zonas de Uso especificas.

§ 2º -  A predominância ou não de uma das categorias de uso obtida pelo  
incentivo  ou  restrição  dela,  quando  à  ocupação  e  ao  aproveitamento  dos  
correspondentes.

Art. 97. O controle do uso do solo urbano se fundamenta nas condições em  
que são admitidos os usos correspondentes às funções e atividades urbanas, em cada  
Zona de Uso.

Parágrafo único – Os admitidos para cada Zona de Uso são classificados em 
permitido, permissível e tolerado e assim se definem:

Lei n.º 1050/1999 – Dispõe sobre a criação do Plano Diretor da cidade de Uruaçu, e dá outras providências.Página 43



Secretaria de Administração e Finanças
Câmara Municipal de Uruaçu

Estado de Goiás 

a) Permitido é o uso adequado à Zona de Uso, sem restrições;

b) Permissível é o uso possível de ser admitido na Zona de Uso, porém, com  
restrições, a critério do órgão municipal competente;

c)  Tolerado  é  o  uso  que,  embora  não  sendo  adequado  à  Zona  de  Uso,  é  
admitido, por não prejudicar a sua caracterização.

Art.  98. O  uso  correspondente  à  função  e  à  atividade  urbana  de  caráter  
coletivo ou público, determinante da implantação de equipamentos especiais, será  
admitido exclusivamente em área a ser determinada para tal fim e denominada Área  
de Equipamento Especial.

Parágrafo  Único.  Determinação  de  área  de  Equipamentos  Especial,  o  
correspondente  uso  admissível  e  o  respectivo  controle  serão  objetivo  de  
regulamentação específica.

Art.  99.  A  ocupação  e  o  aproveitamento  máximo  admitidos  para  os  lotes  
serão determinados pelos respectivos índices.

§ 1º - O índice de ocupação é a razão entre a área da projeção horizontal da  
área edificada e área do lote correspondente, representa em percentagem.

§ 2º - O índice de aproveitamento é a razão entre a área edificada e a área do  
lote correspondente, representada em seu valor absoluto.

§  3º  -  Complementarmente  aos  índices  de  ocupação  e  de  aproveitamento,  
poderão  ser  determinados,  para  a  edificação,  afastamentos  mínimosexigiveis,  em  
relação aos limites do lote, além do número máximo de pavimentos permitido.

Art. 100. A identificação e o estabelecimento de Zonas de Uso obedecerão a  
critérios próprios.

§  1º  -  Na  identificação  de  cada  Zona  de  Uso,  são  consideradas  as  
potencialidades  que  a  caracterizam,  no  quadro  das  funções  da  cidade,  no  seu  
conjunto.

§ 2º -  Os usos admitidos terão garantida a compatibilidade entre eles e a  
respectiva complementaridade,  particularmente em relação ao uso predominante,  
quando for o caso.
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§ 3º - A área edificada, resultante da aplicação dos índices de ocupação e de  
aproveitamento,  conforme a  natureza  dos  correspondentes  usos,  será  compatível  
com os elementos infra e supra – estruturais previstos para a Zona de Uso, bem como  
assim a respectiva densidade demográfica prevista.

Seção II
Das Categorias de Uso da Respectiva Classificação

Art. 101. Os usos a serem admitidos nas Zonas de Uso estão ordenados em 
categorias que se especificam segundo a sua natureza, característica e porte.

§  1º -  As  categorias de uso são definidas de forma a abranger as  funções  
urbanas previstas, de acordo com a sua natureza.

§ 2º - As especificações as categorias de uso compreendem as atividades por  
elas abrangidas, ordenadas por sua característica e porte.

Art.  102. A  Classificação  de  estabelecimento,  produto  ou  processo  da 
fabricação, por categorias de uso será objeto de regulamentação.

Art. 103. As categorias de uso a serem obedecidas no Zoneamento Urbano são  
as seguintes:

I. Habilitação;

II. Comércio e serviço;

III. Indústria;

IV. Lazer.

Art. 104. A categoria de uso Habitação está especificada em:

I. Habitação singular;

II. Habitação germinada;

III. Habitação Seriada;

IV. Habitação coletiva.
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§  2º  -  Habitação  Germinada  é  definida  por  duas  unidades  habitacionais  
justapostas ou superpostas em uma mesma edificação em lote exclusivo e com acesso  
direto e independente.

§  3º  -  Habitação  seriada  é  definida  como  a  edificação  de  mais  de  duas  
justapostas em lote exclusivo, cuja fração ideal será inferior a 180m² (cento e oitenta  
metros quadrados).

§ 4º - Habitação coletiva é definida por mais de duas unidades habitacionais,  
superpostas em uma ou mais edificações isoladas, em lote exclusivo.

Art. 105. A categoria de Comércio e Serviço está especificada em:

I. Comércio e Serviço Vicinal;

II. Comércio e Serviço de Bairro;

III. Comércio e Serviço Setorial;

IV. Comércio e Serviço Geral;

V. Comércio e Serviço Específico.

§  1º  -  Comércio  e  Serviço  Vicinal  compreendem as  atividades  de  pequeno  
porte, de utilização imediata e cotidiana, disseminadas no interior das Zonas de Uso  
complementarmente à habitação.

§ 2º - Comércio e Serviço de Bairro compreendem atividades de médio porte,  
de  utilização  intermitente  imediata,  destinadas  a  atender  determinada  área,  
agrupadas em:

a) Grupo A,  constituído de atividades de pequenos raios de atendimento e  
potencial indutor de fluxo de veículos;

b)  Grupo  B,  constituído  de  atividades  de  pequenas  a  médios  raios  de  
atendimento e potencial indutor de fluxo e veículos.

c)  Grupo  C,  constituído  de  atividades  de  médios   raios  de  atendimento  e  
potencial indutor de fluxo de veículos.

§  3º  -  Comércio  e  Serviço  Setorial  compreendem  as  atividades  de  grande  
porte, destinadas a atender à população em geral.
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§  4º  -  Comércio  e  Serviço  Geral  compreendem  as  atividades  destinadas  a  
atender à população em geral, as quais, por sua natureza e porte, exigem localização  
em áreas próprias.

§ 5º - Comércio e Serviço Específico compreendem atividades peculiares, cuja  
compatibilização com os demais usos será garantida, estando assim agrupadas.

a)  Grupo  A,  constituído  de  atividades  de  médios  raios,  atendimento  e  
potencial de veículos;

b)  Grupo  B,  constituído  de  atividades  de  grandes  raios  de  atendimento  e  
potencial indutor de fluxo de veículos.

Art. 106. A categoria indústria está especificada em:

I. Indústria Inofensiva;

II. Indústria Incômoda;

III. Indústria Especial.

§ 1º - É considerada indústria Inofensiva a indústria não poluente e que não  
prejudique os demais usos admitidos para respectiva Zona de Uso.

§ 2º - É considerada indústria Incômoda que, no seu funcionamento, produz  
ruído, trepidação, gás, poeira, odor ou conturbações sensíveis, porém, toleráveis em  
limites competentes, em relação às características dos demais admitidos.

§  3º  -  É  considerada  indústria  Especial  aquela  que  pelo  grau  de  
periculosidade,  poluição  ou  conturbação,  exige  localização  adequada  às  suas  
características, a critério do órgão municipal.

Art. 107. A categoria de Lazer está especificada em:

I. Lazer Vicinal;

II. Lazer de Bairro;

III. Lazer Regional;

IV. Lazer Especial.

Lei n.º 1050/1999 – Dispõe sobre a criação do Plano Diretor da cidade de Uruaçu, e dá outras providências.Página 47



Secretaria de Administração e Finanças
Câmara Municipal de Uruaçu

Estado de Goiás 

§ 1º  -  Lazer  Vicinal  compreende micro-equipamento  para atendimento  de  
uma população restrita, de dimensões reduzidas, e voltados para um único campo de  
lazer.

§  2º  -  Lazer  de  Bairro  compreende  equipamentos  médios,  de  polivalência  
dirigida ou especializados para uso de uma população com interesse diversificado. 

§  3º  -  Lazer  Regional  compreende  macro-equipamento  ou  especializados,  
dirigidos para uma população a nível regional.

§  4º  -  Lazer  Especial  compreende  equipamentos  especializados  com  
dimensões adequadas a cada caso e voltados para atendimento da população em  
geral.

Capítulo II
Das Zonas de Uso

Art. 108. As Zonas de Uso compreendidas nas áreas urbanas e de expansão  
urbana são definidas, de acordo com as suas características, em:
 

I. Zona Habitacional (ZH);

II. Zona de Comércio e Serviço (ZCS);

III. Zona de Comércio e Indústria (ZCI);

IV. Zona de Uso Misto (ZUM);

V. Zona Especial (ZE);

VI. Zona Verde (ZV).

§ 1º - Zona Habitacional (ZH) é a Zona caracterizada pela predominância do  
uso de Habitação.

§ 2º - Zona de Comércio de Serviço (ZCS) é a Zona de Uso caracterizada pela  
predominância complementar dos usos de Comércio e Serviço.

§ 3º - Zona de Comércio e Indústria (ZCI) é a Zona de Uso caracterizada pela  
predominância dos usos de Comércio e Indústria.

§  4º  -  Zona de  Uso Misto  (ZUM) é a  Zona de  Uso caracterizada pela  não  
predominância de qualquer uso.
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§  5º  -  Zona  Especial  (ZE)  é  a  Zona  de  Uso  caracterizada  pela  sua  
especialidade funcional ou estrutural.

§ 6º - Zona Verde (ZV) é a Zona de Uso caracterizada pela otimização das  
condições ecológicas do meio ambiente e pelo desenvolvimento de atividades de lazer  
compatíveis com estas condições.

Seção I
Da Identificação Das Zonas de Uso

Art. 109. As Zonas de Uso definidas no artigo anterior, na sua identificação  
especial, serão diferenciadas de acordo com as categorias de uso admitidas e com  
índices máximos de ocupação e de aproveitamento fixados para os lotes, bem assim  
pela densidade demográfica prevista ou pela sua localização.

Art. 110. As Zonas Habitacionais (ZH) são diferenciadas, basicamente, pela  
demográfica prevista para elas em:

I. Zona de Habitacional 1 (ZH - 1), de baixa densidade;

II. Zona de Habitacional 2 (ZH - 2), de média densidade;

III. Zona de Habitacional (ZH - 3), de alta densidade;

Art.  111.  As  Zonas  de  Comércio  e  de  Serviços  (ZCS)  são  diferenciadas,  
basicamente, pelo porte das categorias de uso que as caracterizam em:

I. Zona de Comércio e Serviço 1 (ZCS - I), de médio porte;

II. Zona de Comércio e Serviço 2 (ZCS - 2), de pequeno médio porte;

III. Zona de Comércio e Serviço 3 (ZCS - 3), de grande porte;

IV. Zona de Comércio e Serviço 4 (ZCS - 4), de pequeno porte.

Art. 112. As Zonas de Comércio e Indústria (ZCI) são diferenciadas, pela sua 
localização, em:

I.  Zona  de  Comércio  e  Indústria  I  (ZCI  –  I),  prevalece  áreas  existente  no  
distrito agro industrial; de Uruaçu às margens da Rodovia BR 153 (Belém-Brasília);
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II. Zona de Comércio e Indústria 2 (ZCI – 2), setor de pequenas indústrias a ser  
criado, para locação de serralherias, marcenarias e serviços afins e áreas de livre  
comércio para produtos horti frutigranjeiros do trevo Sul da BR 153 margeando o  
Setor Sul II delimitando margens da Rodovia GO-236.

Art.  113. As  Zonas  de  Uso  Misto  (ZUM)  são  diferentes  basicamente,  pela  
natureza e porte das categorias de uso admitida, em:

I.  Zona de  Uso Misto  I  (ZUM -  I)  de  Comércio  e  Serviço  de  médio  porte  e  
indústria de pequeno porte;

II. Zona de Uso Misto 2 (ZUM - 2) de Comércio e Serviço de médio porte;

III. Zona de Uso Misto 3 (ZUM - 3) de Comércio e Serviço de pequeno médio  
porte.

Art. 114. As Zonas Especiais (ZE) são diferenciadas basicamente,  pela sua  
especialidade funcional ou estrutural em:

I. Zona Especial 1 (ZE – 1), centro histórico da cidade;

II. Zona Especial 2 (ZE – 2), área cultural da cidade;

III. Zona Especial 3 (ZE – 3), área de influência do aeroporto.

Art.  115.  As  Zonas  Verdes  são  diferenciadas,  basicamente,  por  sua  
peculiaridade  física  como  instrumento  de  otimização  das  condições  ecológicas  
especiais nas quais é vedada qualquer atividade classificada nas características de  
uso nesta Lei;

I.  Zona Verde de Preservação (ZV-P) são áreas contiguas a nascentes e ao  
longo de cursos d’água e florestas e matas com características ecológicas especiais  
nas quais é vedada qualquer atividade classificada nas características de uso nesta  
Lei;

II. Zona Verde de Conservação (ZV-C) são áreas de bosques, matas, florestas e  
morros,  nas  quais  são  admitidas  atividades  classificadas  na  categoria  de  uso  de  
habitação singular, comércio e serviço de lazer;

III. Zona Verde de Transição (ZV-T), são áreas já loteadas e parceláveis;
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IV.  Zona  Verde  Específica  (ZV-E),  são  áreas  livres,  como  parques,  praças,  
rótulos do sistema viário, áreas de lazer e equipamentos específicos, nas quais são  
admitidas atividades classificadas na categoria de uso de comércio e serviço e lazer.

Parágrafo único – Para efeito desta Lei, morro é toda a área em inclinação  
igual ou superior a 30% (trinta por cento).

Seção II
Do Estabelecimento das Zonas de Uso

Art.  116. As  Zonas  de  Uso,  identificadas  de  forma  diferenciada  na  Seção 
anterior, serão estabelecidas pela sua delimitação física.

Art. 117. A delimitação física das Zonas de Uso será determinada pelo seu  
perímetro, definido por uma linha, que deverá percorrer vias de circulação, limites de  
lotes e poligonais topografias, assim:

I. No caso de via de circulação, a linha perimetral coincidirá com o eixo dela;

II. No caso de lote, a linha perimetral coincidirá com os limites laterais e de  
fundo deles, até a profundidade máxima, determinada para cada Zona de Uso, como  
se especifica:

a) Para Zona Habitacional (ZH), Zona de Comércio e Serviço (ZCS), Zona de  
Uso Misto (ZUM) e Zona Especial (ZE), a profundidade máxima a que se refere este  
item é de 100m (cem metros), medida perpendicularmente ao alinhamento do lote;

b) Para Zona de Comércio e Indústria (ZCI) a profundidade máxima a que se  
refere este item é de 150m (cento e cinqüenta metros), medida perpendicularmente  
ao alinhamento do lote.

Parágrafo  único  –  A  delimitação  das  Zonas  Verdes  obedecerá  a  critérios  
próprios, atendidas as condições fixadas nos itens XVII, XVIII, XIX e XX, do artigo 118,  
desta Lei.

Art. 118. A descrição precisa da linha perimetral delimitadora das Zonas de  
Uso será objeto de regulamentação, garantida a abrangência das áreas ou setores  
atuais compreendidos em cada Zona de Uso, conforme se estabelece abaixo:

I. Zona Habitacional 1 (ZH-1), todos os bairros da cidade exceto os da ZH II e  
ZH III serão permitida edificações até três pavimentos acima do nível da rua;
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II.  A Zona Habitacional  2 (ZH-2),  todas as  avenidas preferenciais  exceto à  
Marginal do Lago;

III. A Zona Habitacional 3 (ZH-3), áreas possíveis de expansão urbana, para  
conjunto habitacionais;

IV. A Zona de Comércio e Serviço 1 (ZCS-1), compreende de faixas bilaterais,  
contíguas  e  não  continuas  ao  longo  da  Avenida  Tocantins  e  Avenida  Weimar  
Barroso, limitando-se pela Avenida Getúlio Vargas e BR- 153, excetuando-se as áreas  
pertencentes às Zona de Uso ZE-1 e ZV;

V.  A  Zona  de  Comércio  e  Serviço  2  (ZCS  2)  compreende  faixas  bilaterais,  
contíguas e não contíguas na direção leste-oeste, ao longo das vias Rua Goiás, Rua 
Cel.  Aristides,  Rua Pedro Ludovico,  Rua Porto  Nacional,  Rua Oldrado Silva Rocha  
Vidal, limitando-se pela Avenida Getúlio Vargas e Avenida Santana – excetuando-se  
as áreas pertencentes às Zonas de Uso ZC-1, ZUM-3, ZUM-2, ZE-1 e ZV;

VI. A Zona de Comércio e Serviço 3 (ZCS-3) compreende uma faixa bilateral  
contígua e continua ao longo das vias: Rua Paraná, Avenida Contorno – trecho entre  
o  Córrego  Machombombo  e  limites  com  o  Anel  Rodoviário  –  Anel  Rodoviário  e  
Avenida Santana, excetuando-se as áreas pertecentes às Zonas de Uso ZV;

VII. A Zona de Comércio e Serviço 4 (ZCS-4), na direção Norte – Sul, estando  
definida por dois trechos:

a) Da Avenida Contorno até o Córrego Tapera, abrangendo a área do Setor  
Aeroporto I e Setor Aeroporto II, excetuando-se as áreas pertencentes às Zonas de  
Uso ZC-1 e ZV;

b) Ao longo da BR- 153, abrangendo os lotes lindeiros nos seguintes Setores:  
Vila  Mandacaru,  Vila  Xique-Xique,  Vila  Santana  (Oeste),  Vila  Primavera  I,  Vila  
Primavera  II,  Jardim  Nossa  Senhora  D’Abadia,  Vila  Francisco  Martins  e  Vila  
Guimarães, excetuando-se as áreas pertencentes às Zonas de Uso ZV e ZCS-3.

VIII. A Zona de Comércio e Indústria 1 (ZC-1), prevalece a área existente no  
Distrito Agro Industrial de Uruaçu às margens da BR- 153, saído sul;

IX. A Zona de Comércio e Indústria 2 (ZCI-2), setor pequenos industrias a ser  
criado,  para  locação de  serralherias,  marcenarias,  serviços  afins  e  áreas  de  livre  
comércio para produto hoctil frutigrangeiros do trevo Sul da BR 153 margeando o  
Setor Sul II delimitando margens da Rodovia GO 236;
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X. A Zona de Uso Misto 1 (ZUM- 1) compreende faixas bilaterais contíguas e  
não contínuas, contendo os lotes lindeiros às seguintes vias: Avenida Santana, Rua  
José  do  Patrocínio,  Rua  Joaquim  Fernandes,  Rua  Cel.  Aristides,  Rua  Quintino  
Bocaiúva, Rua Oldrado Silva Rocha Vidal e Rua Uruana, contidas no Setor Central,  
Avenida Campo Agrícola, contida no Bairro Boa Vista, Vila Nova e Vila Mandacaru,  
Avenida Presidente JR no Setor Sul, Avenida Contorno contida no Setor Aeroporto I,  
Avenida  Getúlio  Vargas  no  Bairro  São  Vicente  até  a  Rua  Porto  Nacional,  Anel  
Rodoviário contido nos seguintes Setores: Jardim Bela Vista, Centro, Vila Dourada,  
Vila  São  Jorge,  Vila  São  José,  Vila  Santana  (Norte),  excetuando-se  as  áreas  
pertencentes às Zonas de Uso ZV e ZCS-1;

XI. A Zona de Uso Misto 2 (ZUM-2), compreende faixas bilaterais, contiguas e  
não  contínuas,  contendo  os  lotes  lindeiros  das  seguintes  vias:  Rua Anápolis,  Rua  
Josefa Cipriano Mota, Rua Adelino Fernandes de Sá, Rua Cândido Alves da Costa, Rua  
Dona Cândida e Rua Quintino Bocaiúva contidas no Setor Central, Rua Alvorada, Rua 
Gurupi, Rua Maringá, Rua Mara Rosa, Rua Brasil, Rua Cariri, Rua Esmeralda, Rua  
Guaraciaba, Rua Guanabara, Rua Estrela Dalva, Rua Canadá e Avenida Vera Cruz no  
Setor Santana (Norte), a Avenida Maracanã, Avenida América, Rua Nova, Avenida  
Norte, Rua Florida, Avenida Brasil, Av. Europa, Avenida Europa, Avenida das Nações,  
Avenida Leste, Rua Planalto e Avenida Contorno, contidas no Jardim Bela Vista, Rua 
1, Rua 2, Rua 3, Rua 4 e Rua 5 contidas na Vila D. Elvira, Rua Cavalcante, Rua 13 de  
Maio,  Rua  Planaltina,  Rua  15  de  Novembro,  Rua Rio  Verde,  Rua  Piauí  e  Rua 1,  
contidas na Vila Nova II, nas alamedas que margeiam os córregos: do Silva, Áreas,  
Vereda e Machombombo;

XII. A Zona de Uso Misto 3 (ZM-3), compreende faixas bilaterais, contíguas e  
não contínua, contendo os lotes lindeiros das seguintes vias: Rua Maranhão, Rua São  
Paulo, Rua da Rua Prata, Rua do Ouro contidas no Setor Central, Rua Jandaia, Rua  
Açaí contidas no Bairro São Vicente, Rua Americano do Brasil, Rua A, Rua B, Rua C,  
Rua D, Rua E, Rua F, Rua G, Rua H, Rua I, Rua J, Rua 1, Rua 2 e Rua Pium contidas na  
Vila Dourada, Avenida Campo Agrícola, Av. da Luz, Rua Liberdade, Rua Ipê e Rua 
Ipiranga contidas  na Vila Xique-Xique,  Avenida Carioca,  Rua Pão de  Açúcar,  Rua 
Copacabana, Rua Leblon, Rua Ipanema, Rua Tijuca, Rua Niterói, Rua Arpoador e Rua  
Corcovado, contidas no Loteamento Novo Rio, excetuando-se as áreas pertencentes  
às Zonas de Uso ZUM-2, ZCS-2, ZV, ZCS-4, ZUM-1 e ZCS-1;

XIII.  A Zona Especial  1  (ZE-1)  compreende grande parte  de  Setor Central,  
estando definida pela Avenida Coronel Gaspar,  Rua Pilar,  Rua Rio Verde,  Avenida  
Getúlio Vargas, Rua Paraná, Avenida Contorno, Rua Maranhão, Rua Ceres, Avenida  
Transbrasiliana, Travessa Tatyane Melo, Rua José do Patrocínio; 

XIV.  A  Zona  Especial  2  (ZE-2)  compreende  grande  parte  do  Setor  Sul,  
limitando-se pelo Córrego da Silva, Avenida Santana, Avenida Presidente JK, Avenida  
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Coronel Gaspar, excetuando-se as áreas pertencentes as Zonas de Uso ZV, ZCS-1 e  
ZMU-2;

XV. A Zona Especial 3 (ZE-3) compreende a Vila Santana Norte, Vila São José e  
Vila São Jorge, excetuando as áreas pertencentes às Zonas de Uso ZV e ZCS-1;

 XVI. A Zona Especial 4 (ZE-4) compreende os Setores Aeroporto I, Aeroporto II  
e Vila União, excetuando-se as áreas pertencentes as Zonas de Uso ZCI e ZV;

XVII. A Zona Verde de Preservação (ZV-P) compreende as seguintes áreas:

a) A faixa bilateral contígua ao longo de córrego ou ribeirão e rio, com uma  
largura mínima para cada lado de 50m (cinqüenta metros) e 100m (cem metros),  
respectivamente;

a) – a faixa bilateral contigua ao longo de córregos, ribeirão e rios dentro da  
área urbana e de expansão urbana, para cada lado será de 30 metros.   (Redação dada   
pela Lei n.º 1.559, de 10 de março de 2010  )  

b) As correspondentes a um raio variável de, no mínimo 100m (cem metros) e,  
no máximo 500m (quinhentos metros), centrado na nascente de córrego ou ribeirão  
e rio, a ser determinado pelo órgão municipal competente;

c)  As  coberturas  por  matas  e  florestas  com  características  ecológicas  
especiais;

d) – a faixa bilateral contigua ao longo de reservatórios artificiais, represas e  
lagoas, dentro da área urbana ou de expansão urbana, para cada lado, observando  
os limites do município, será de 30 metros.   (Redação dada pela Lei n.º 1.559, de 10 de março de   
2010)

 XVIII. A Zona Verde de Conservação (ZV-C) compreende as seguintes áreas:

a) As coberturas por bosques, mata e florestas não caracterizada pela alínea  
“c” do item anterior;

b) As de morros.

XIX. A Zona Verde de Transição (ZC-T) compreende as seguintes áreas:
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a) A faixa contígua à Zona Verde de Preservação (ZV-P), com uma largura 
mínima de 100m (cem metros), e de 200m (duzentos metros), no caso de córrego e  
rio ou represa, respectivamente;

b)  As  loteadas  contiguas  à  Zona  Verde  de  Preservação  (ZV-P),  com  uma  
largura  que  garanta  uma configuração contígua em relação à  faixa  definida  na  
alínea anterior;

c) as loteadas de morros.

XX. A Zona Verde Específica (ZV-F) compreende as seguintes áreas: de praças,  
parques rótulas de sistemas viários, de lazer e de equipamentos específicos;

XXI. Todas as margens dos afluentes, nascentes, brejos e represas. Margens do  
Córrego Machombombo onde não há loteamento aprovado e nos demais córregos,  
dando destaque a partir da Av. Transbrasiliana até o Lago de Serra da Mesa, exceto  
nas áreas edificadas,  as  áreas lindeiros serão reflorestadas,  para criação parques  
ecológicos.

Parágrafo único: Para efeito de proteção especial dos recursos hídricos do  
Ribeirão Passa Três e Reservatório de Serra da Mesa fica definida as faixas de 50m  
(cinqüenta metros) como Zona Verde de Preservação (ZV-P).   (Revogado pela Lei n.º 1.559,   
de 10 de março de 2010)

Capítulo III
Dos Usos Admitidos

Art. 119. Para cada Zona de Uso, o uso admitido deverá atender às condições  
estabelecidas  no artigo 3º  desta Lei,  particularmente  quando à sua classificação,  
especificada por categoria de uso.

Art. 120. O uso classificado como Indústria Especial somente será admitido:

I. Mediante parecer técnico conclusivo do órgão municipal a que esteja afeta  
a matéria ouvindo o órgão estadual responsável pela preservação do meio ambiente,  
onde  serão  estabelecidas  a  sua  localização,  as  condições  de  ocupação  e  o  
aproveitamento do correspondente lote com os respectivos afastamentos exigíveis;

II.  Depois  de  apreciado  por  comissão  técnica  de  Zoneamento,  que  se  
manifestará quando à conveniência do empreendimento na correspondente Zona de  
Uso.
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Art.  121. O  uso  identificado  como  Posto  de  Abastecimento  e  Serviço  de  
Veículo somente será admitido, caso sua localização esteja a uma distância superior  
ao raio de 500m (quinhentos metros) de qualquer estabelecimento classificado como  
da mesma natureza.

Art.  121. Será  permitida  a  edificação  de  Posto  de  Abastecimento  de  
Combustíveis  e  Serviço  de  Veículo,  sem  nenhuma  restrição  de  distancia  entre  
estabelecimentos classificados como da mesma natureza.   (Redação dada pela Lei n.º 1.490,   
de 19 de outubro de 2009)

Art. 122. Para a Zona Habitacional (ZH), os usos admitidos são próprios para  
cada Zona de Uso diferenciada.

§ 1º - Para a Zona Habitacional 1 (ZH-1), os usos admitidos são considerados  
como permitidos e permissíveis, da seguinte forma:

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Singular;

b) Habitação Germinada;

c) Comércio e Serviço Vicinal;

d) Comércio e Serviço de Bairro Grupo A;

II. São permissíveis os usos para:

a) Comércio e Serviço Especifico Grupo A, exceto posto de abastecimento e  
serviço, estacionamento de veículos e serviços públicos;

b) Lazer Vicinal.

§ 2º - Para a Zona Habitacional 2 (ZH-2), os usos admitidos são considerados  
como permitidos, permissíveis e tolerados, como se especifica:

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Coletiva;

b) Comércio e Serviço Vicinal;

II. São permissíveis os usos para:

Lei n.º 1050/1999 – Dispõe sobre a criação do Plano Diretor da cidade de Uruaçu, e dá outras providências.Página 56



Secretaria de Administração e Finanças
Câmara Municipal de Uruaçu

Estado de Goiás 

a) Habitação Germinada;

b) Habitação Seriada;

c) Comércio e Serviço de Bairro Grupo A;

d) Comércio e Serviço de Bairro Grupo B;

e) Comércio e Serviço de Bairro Grupo C;

f) Comércio e Serviço Setorial, exceto hipermercados;

g) Lazer Vicinal.

III. É tolerado o uso de Habitação Singular:

Art. 123. Para as Zonas de Comércio e Serviços (ZCS), os usos admitidos são  
próprios para cada Zona de Uso Gerenciada.

§  1º  -  Para  Zona  de  Comércio  e  Serviço  1 (ZCS-1),  os  usos  admitidos  são  
considerados como permitidos, permissíveis e tolerados, como se define abaixo:

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Coletiva;

b) Comércio e Serviço de Bairro Grupo A;

c) Comércio e Serviço de Bairro Grupo B, exceto agência Bancária;

d) Comércio de Bairro Grupo C, exceto oficina mecânica e Borracharia;

e) Lazer Vicinal;

f) Lazer de Bairro.

II. São permissíveis os usos para:

a)  Comércio  e  serviços  Setoriais,  exceto  mercado,  super  e  hipermercado  e  
instituição bancária;
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b) Comércio  e  Serviço Específico Grupo A,  exceto  Hospital,  Casa de  Saúde,  
Posto de Abastecimento e de Serviço, estacionamento de veículos.

III. É tolerado o uso de habitação Singular:

§ 2º - Para a Zona de Comércio e Serviço 2 (ZCS-2), os usos admitidos são  
considerados como permitir, permissíveis e tolerados, na forma abaixo: 

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Coletiva;

b) Comércio e Serviço Vicinal.

II. São permissíveis os usos para:

a) Habitação Germinada;

b) Habitação Seriada;

c) Comércio e Serviço de Bairro Grupo A

d) Comércio e Serviço de Bairro Grupo B, exceto agência Bancária, no trecho  
da Avenida Santana e Cel. Gaspar.

e)  Comércio  e  Serviço  de  Bairro  Grupo  C,  exceto  oficina  Mecânica  e  
Serralheria;

f)  Comércio  e  Serviço  Específico  Grupo  A,  exceto  hospital,  casa  de  saúde,  
sanatório, estacionamento de veículos e posto de abastecimento e serviço de veículo;

g) Lazer Vicinal;

h) Lazer de Bairro.

III. É tolerado o uso de habitação Singular:

§ 3º - Para a Zona de Comércio e Serviço 3 (ZCS-3), os usos admitidos são  
permitidos e tolerados, na forma seguinte:

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Germinada;
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b) Habitação Seriada;

c) Habitação Coletiva;

d) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo A;

e) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo B;

f)  Comércio  e  Serviço  de  Bairro  –  Grupo  C,  exceto  oficina  mecânica  e  
Serralheria;

g) Comércio e Serviço Setorial, exceto hipermercado;

h) Lazer Vicinal;

i) Lazer de Bairro.

II. São tolerados os usos para:

a) Habitação Singular;

b) Comércio e Serviço Vicinal.

§ 4º -  Para a Zona de Comércio e Serviço 4(ZCS-4),  os usos admitidos são  
considerados como permitidos e permissíveis, da maneira seguinte:

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Singular;

b) Habitação Germinada;

c) Habitação Seriada;

d) Habitação Coletiva;

e) Comércio e Serviço Vicinal;

f) Lazer Vicinal;

II. São permissíveis os usos para:
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a) Comércio e Serviços de Bairro - Grupo A;

b) Lazer de Bairro.

Art. 124. Para as Zonas de Comércio e Indústrias (ZCI), os usos admitidos são  
próprios para cada Zona de Uso diferenciada. 

§ 1º - Para a Zona de Comércio e Indústria 1 (ZCI-1), os usos admitidos são  
considerados como permitidos, permissíveis e tolerados, na forma que segue:

I. São permitidos os usos para:

a) Comércio e Serviço Setorial;

b) Comércio e Serviço Geral;

c) Indústria Inofensiva;

d) Indústria Incômoda;

II. São permissíveis os usos para:

a) Comércio e Serviço de Bairro Grupo A;

b) Comércio e Serviço de Bairro Grupo B;

c) Comércio e Serviço de Bairro Grupo C;

d) Comércio e Serviço Específico - Grupo A, exceto estabelecimento de ensino,  
hospital, casa de saúde e sanitário;

e) Indústria Especial;

f) Lazer Vicinal;

g) Lazer de Bairro;

III. É tolerado o uso de habitação Singular:

§ 2º - Para a Zona de Comércio e Indústria 2 (ZCI-2), os usos admitidos são  
considerados como permitidos, permissíveis e tolerados, como se define:

I. São permitidos os usos para:
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a) Comércio e Serviço Setorial;

b) Comércio e Serviço Geral;

c) Indústria Inofensiva;

d) Indústria Incômoda.

II. São permissíveis os usos para:

a) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo A;

b) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo B;

c) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo C;

d) Comércio e Serviço Especifico – Grupo A, exceto estabelecimento de ensino,  
hospital, casa de saúde e sanatórios

e) Indústria Especial.

III. É tolerado o uso de habitação Singular:

Art. 125. Para as Zonas de Uso Mistos (ZUM) os usos admitidos são próprios  
para cada Zona de Uso diferenciada. 

§  1º  -  Para  as  Zonas  de  Uso  Misto  I  (ZUM-I),  os  atos  admitidos  são  
considerados como permitidos, permissíveis e tolerados, na forma seguinte:

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Coletiva;

b) Comércio e Serviço Vicinal;

c) Comércio e Serviço de Bairro - Grupo A;

II. São permissíveis os usos para:

a) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo B;
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b)  Comércio  e  Serviço  de  Bairro  –  Grupo  C,  exceto  oficinas  mecânica  e  
similares;

c) Comércio e Serviço Específico – Grupo A; exceto estabelecimentos de ensino,  
hospital, casa de saúde e sanatório;

d) Lazer Vicinal;

e) Lazer de Bairro.

§ 2º - Para a Zona de Uso Misto 3 (ZUM-3), os usos admitidos são permitidos e  
permissíveis, a maneira seguinte:

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Singular;

b) Habitação Germinada;

c) Habitação Seriada;

d) Habitação Coletiva;

e) Comércio e Serviço Vicinal;

f) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo A.

II. São permissíveis os usos para:

a) Comércio e Serviços de Bairro – Grupo B;

b) Lazer Vicinal;

c) Lazer de Bairro.

Art. 126. Para as Zonas Especiais (ZE) os usos admitidos são próprios para  
cada zona diferenciada.

§  1º  -  Para  a  Zona  Especial  1  (ZE-1),  os  usos  admitidos,  são  permitidos,  
permissíveis e tolerados, como se define:

I. São permitidos os usos para:
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a) Habitação Coletiva;

b) Comércio e Serviço Vicinal;

c) Lazer Vicinal;

d) Lazer de Bairro.

II. São permitidos os usos para:

a) Habitação Seriada;

b) Comércio e Serviço de Bairro - Grupo A;

c) Comércio e Serviço de Bairro - Grupo B;

d) Comércio e Serviço de Bairro - Grupo C, exceto venda de veículos, oficina  
mecânica, borracharia;

e) Comércio e Serviço Setorial, exceto hipermercados;

f) Comércio e Serviço Específicos – Grupo A, exceto hospital,  casa de saúde  
sanatório, posto de abastecimento e serviço de veículo.

g) Lazer Especial.

III. É tolerado o uso de Habitação singular:

§  2º  -  Para  a  Zona  Especial  2  (ZE)  os  usos  admitidos  são  permitidos  e  
permissíveis, na forma que segue:

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Singular;

b) Habitação Germinada;

c) Habitação Seriada;

d) Habitação Coletiva;

e) Comércio e Serviço Vicinal;
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II. São permitidos os usos para:

a) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo A;

b) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo B;

c) Comércio e Serviço Setorial, exclusivamente mercado e supermercado;

d) Comércio e Serviço Especifico - Grupo A;

e) Lazer Vicinal;

f) Lazer de Bairro.

§  3º  -  Para  a  Zona Especial  3  (ZE-3),  os  usos  admitidos  são permitidos  e  
permissíveis, da maneira seguinte:

I. São permitidos os usos para:

a) Habitação Singular;

b) Habitação Germinada;

c) Habitação Seriada;
   

d) Comércio e Serviço Vicinal;

e) Lazer Vicinal.

II. São permitidos os usos para:

a) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo A;

b) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo B; 

c) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo C, exceto venda de veículo, oficina  
mecânica e borracharia;

d) Indústria Inofensiva.

§ 4º - Para a Zona Especial 4 (ZE-4), os usos admitidos são considerados como  
permitidos, permissíveis e tolerados como se define:
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I. São permitidos os usos para:

a)  Comércio  e  Serviço  de  Bairro  –  Grupo  B,  exceto  consultório  médico  e  
odontológico:

b) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo C, exceto creche, posto de assistência,  
sede de entidade religiosa, ambulatório e clínica;

c)  Indústria  Inofensiva e  todas as  atividades  ligadas ao funcionamento do  
Aeroporto.

II. São permitidos os usos para:

a) Comércio e serviço Vicinal;

b) Comércio e Serviço de Bairro – Grupo A;

c) Comércio e Serviço Especifico – Grupo A, exceto estabelecimento de ensino,  
hospital, casa de Saúde e Sanatório;

d) Comércio e Serviço Específico – Grupo B;

e) Lazer Vicinal;

f) Lazer de Bairro;

g) Lazer Especial.

III. São tolerados os usos para:

a) Habitação Singular;

b) Habitação Germinada;

c) Habitação Seriada.

Art. 127. Para as Zonas Verdes (ZV) os usos admitidos são próprios para cada 
Zona diferenciada.

§ 1º - Para a Zona Verde de Preservação (ZV-P) não é admitido qualquer uso.

§ 2º - Para a Zona Verde de Conservação (ZV-C), os usos admitidos são apenas  
permissíveis e para:
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a) Habitação Singular;

b)  Comércio  e  Serviços,  exceto  mercearia,  açougue,  leiteria,  quitanda,  
farmácia, café, bar e restaurante;
 

c) Lazer de Bairro;

d) Lazer Regional.
 

§  3º -  Para a  Zona Verde Específica  (ZV-E),  os  usos admitidos são apenas  
permissíveis e para:

I. São permissíveis os usos para:

a) Habitação Singular;

b)  Comércio  e  Serviço,  exceto  mercearia,  açougue,  leiteria,  quitanda,  
farmácia, café, bar e restaurante.
 

II. São permissíveis os usos para Lazer Vicinal.

§  4º -  Para a  Zona Verde Específica  (ZV-E),  os  usos admitidos são apenas  
permissíveis e para:

a) Comércio e Serviço Vicinal, exceto mercearia, açougue, leiteria, quitanda,  
farmácia,  endereços  comerciais,  referências  fiscais,  atividades  não  incômodas  
exercidas na própria residência;

b) Lazer Vicinal;

c) Lazer de Bairro;

d) Lazer Especial.

Capítulo IV
Dos Índices Máximos de Ocupação e Aproveitamento e dos Afastamentos

Art. 128. Na diferenciação das Zonas de Uso, os índices máximos de ocupação  
e de aproveitamento e os afastamentos mínimos exigíveis, conforme estipula o artigo  
4º, são ficados para a Zona de Uso, de acordo com as respectivas características e  
potencialidades.
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§ 1º - Os índices máximos de ocupação são representados em porcentagem,  
respeitados os afastamentos exigidos.

§  2º  -  Os  índices  máximos de  aproveitamento  são representados  em valor  
absoluto.

§ 3º - Os afastamentos exigíveis são medidas metricamente.

Art.  129. Na  aplicação  do  índice  de  aproveitamento  admitidos,  não  são,  
computados as áreas edificadas correspondentes a:

I. Guarde de veículo;

II.  Lazer  de  uso  exclusivo  das  unidades  habitacionais  pertencentes  a  
Habitação Coletiva;

III. Equipamentos e instalações exigidas para a edificação.

Art.  130. No  caso  de  edificação  destinada  a  Habitação  Coletiva,  para 
qualquer Zona de Uso, deverão prevalecer as seguintes condições especificas:

I. O índice máximo de ocupação é de 50% (cinqüenta por cento);

II.  O  afastamento  mínimo de frente  e  de  lado  são  respectivamente  de  5m  
(cinco metros) e de 1m (um metro).

Art. 131. Em Zona Verde (ZV) nenhuma edificação poderá possuir mais de um  
andar.

Art.  132. Para  efeitos  desta  Lei,  andar  é  qualquer  pavimento  acima  do  
pavimento térreo.

Parágrafo único – A cota entre os pisos do pavimento térreo e do primeiro  
andar é, no máximo igual a 6m (seis metros).

Art.  133.  A  edificação,  ainda  que  legalmente  instalada  antes  da  vigência  
desta  Lei,  não  atendendo  normas  estabelecidas  neste  Capítulo,  será  considerado 
desconforme com suas disposições.

Seção I
Da Ocupação
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Art. 134. Os índices máximos de ocupação para as Zonas Habitacionais (ZH)  
são os seguintes:

I. Para Zona Habitacional I (ZH-1), 50% (cinqüenta por cento) para qualquer  
pavimento;

II.  Para  a  Zona  Habitacional  2  (ZH-2),  100%  (cem  por  cento)  para  os  
pavimentos  térreo  e  subtérreo,  e  50%  (cinqüenta  por  cento)  para  os  andares  e  
pavimento de cobertura.

III.  Para  a  Zona  Habitacional  3  (ZH-3),  100%  (cem  por  cento)  para  os  
pavimentos  térreo  e  subtérreo,  e  50%  (cinqüenta  por  cento)  para  os  andares  e  
pavimento de cobertura.

Art.  135. Os  índices  máximos  de  ocupação  para  as  Zonas  de  Comércio  e  
Serviços (ZCS) são os seguintes:

I. Para Zona de Comércio e Serviço 1 (ZCS-1), 100% (cem por cento) para os  
pavimentos  térreo  e  subtérreo,  e  50%  (cinqüenta  por  cento)  para  os  andares  e  
pavimentos de cobertura;

II. Para Zona de Comércio e Serviço 2 (ZCS-2), 100% (cem por cento) para os  
pavimentos  térreo  e  subtérreo,  e  50%  (cinqüenta  por  cento)  para  os  andares  e  
pavimentos de cobertura;

III. Para Zona de Comércio e Serviço 3 (ZCS-3), 100% (cem por cento) para os  
pavimentos térreo e subtérreo, para o primeiro andar e 50% (cinqüenta por cento)  
para os andares e pavimentos de cobertura;

IV. Para Zona de Comércio e Serviço 4 (ZCS-4), 100% (cem por cento) para os  
pavimentos  térreo  e  subtérreo,  e  50%  (cinqüenta  por  cento)  para  os  andares  e  
pavimentos de cobertura.

Art.  136. Os  índices  máximos  de  ocupação  para  as  Zonas  de  Comércio  e  
Indústria (ZCI) são os seguintes:

I. Para a Zona de Comércio e Indústria I (ZCI-I), 70 % (setenta por cento) para  
qualquer pavimento;

II. Para a Zona de Comércio e Indústria 2 (ZCI-2), 70 % (setenta por cento)  
para qualquer pavimento;
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Art. 137. Os índices máximos de ocupação para as Zonas de Uso Misto (ZUM),  
são as seguintes:

I.  Para  Zona  de  Uso  Misto  I  (ZUM-1),  100%  (cem  por  cento)  para  os  
pavimentos  térreo  e  subtérreo  e  50%  (cinqüenta  por  cento)  para  os  andares  e  
pavimentos de cobertura.

II.  Para  Zona  de  Uso  Misto  2  (ZUM-2),  100%  (cem  por  cento)  para  os  
pavimentos  térreo  e  subtérreo  e  50%  (cinqüenta  por  cento)  para  os  andares  e  
pavimentos de cobertura.

III.  Para  Zona  de  Uso  Misto  3  (ZUM-3),  100%  (cem  por  cento)  para  os  
pavimentos  térreo  e  subtérreo  e  50%  (cinqüenta  por  cento)  para  os  andares  e  
pavimentos de cobertura.

Parágrafo único – O índice máximo de ocupações nas Zonas de Uso Misto  
(ZUM), para os lotes com área superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados), no  
coso de aplicação do índice de aproveitamento 2 (dois) para Habitação Coletiva, será  
de 35% (trinta e cinco por cento) para qualquer pavimento exceto o subtérreo.

Art. 138. Os índices máximos de ocupação para as Zonas Especiais (ZE) são os  
seguintes:

I.  Para Zona Especial 1 (ZE-1),  100% (cem por cento) para os pavimentos  
térreo e subtérreo e 50% (cinqüenta por cento) para os andares e o pavimento de  
cobertura,  exceto  quando  o  corresponde  índice  máximo  de  aproveitamento  de  
cobertura, exceto quando corresponde índice máximo de aproveitamento for igual a  
3 (três), caso em que é de 100% (cem por cento) para o primeiro andar.

II.  Para Zona Especial 2 (ZE-2), 100% (cem por cento) para os pavimentos  
térreo e subtérreo e 50% (cinqüenta por cento) para os andares e pavimentos de  
cobertura;

III. Para Zona Especial 3 (ZE-3), 100% (cem por cento) para os pavimentos  
térreo e subtérreo e 50% (cinqüenta por cento) para os andares e pavimentos de  
cobertura;

IV. Para Zona Especial 4 (ZE-4), 50% (cinqüenta por cento) para qualquer  
pavimento.

Art. 139. Os índices máximos de ocupação para a Zona Verde de Transição  
(ZV-T) variam conforme a categoria de uso e são os seguintes:
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I. Para a categoria de Uso Habitação Singular, o índice máximo de ocupação é  
de 25% (vinte e cinco por cento);

II. Para a categoria de Uso Comércio e Serviço de Lazer, o índice máximo de  
ocupação é 15% (quinze por cento).

Art.  140. A  ocupação  das  Zonas  Verdes  de  Conservação  e  Específica  será  
determinada pela  área edificada máxima admitida,  de  acordo com a natureza  e  
dimensão da área respectiva, a critério do órgão municipal competente.

Seção II
Do índice de Aproveitamento

Art. 141. Os índices máximos de aproveitamento para as Zonas Habitacionais  
(ZH) são os seguintes:

I. Para a Zona Habitacional 1 (ZH-1), 1 (um);

II. Para a Zona Habitacional 2 (ZH-2), 2 (dois);

III. Para a Zona Habitacional 3 (ZH-3), 1 (um);

§ 1º - Para Zona Habitacional 2 (ZH-2), prevalecem os seguintes índices para  
Habitação os seguintes índices para Habitação Coletiva:

I.  2 (dois) para os lotes com área até 700m² (setecentos metros quadrados);

II.  3  (três)  para  os  lotes  com  área  superior  a  700m²  (setecentos  metros  
quadrados).

§ 2º - Para Zona Habitacional 3 (ZH-3), para a categoria de Uso Habitacional  
Coletiva, prevalece o índice 3 (três).

Art. 142. Os índices máximos de aproveitamento para as Zonas de Comércio e  
Serviços (ZCS) são os seguintes:

I. Para a Zona de Comércio e Serviço 1 (ZCS-1), 3 (três);

II. Para a Zona de Comércio e Serviço 2 (ZCS-2), 1,5 (um e meio);

III. Para a Zona de Comércio e Serviço 3 (ZCS-3), 3 (três);

IV. Para a Zona de Comércio e Serviço 4 (ZCS-4), 1,5 (um e meio).
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Parágrafo único – Para a Zona de Comércio e Serviço 2 (ZCS-2), prevalece o  
índice 2 (dois) para Habitação Coletiva.

Art. 143. Os índices máximos de aproveitamento para as Zonas de Comércio e  
Indústria (ZCI) são os seguintes:

I. Para Zona de Comércio e Indústria 1 (ZCI-1), 01 (um);

II. Para Zona de Comércio e Indústria 2 (ZCI-2), 01 (um);

Art.  144. Os  índices  máximos  de  aproveitamento  para  as  Zonas  de  Usos  
Mistos (ZUM) são os seguintes:

I. Para a Zona de Uso Misto 1 (ZUM-1), 1.5 (um e meio);

II. Para a Zona de Uso Misto 2 (ZUM-2), 1.5 (um e meio);

III. Para a Zona de Uso Misto 3 (ZUM-3), 1.5 (um e meio).

Parágrafo único – Para as Zonas de Uso Misto (ZUM) prevalece o índice 2  
(dois), no caso de lotes com área superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados)  
para habitação Coletiva.

Art. 145. Os índices máximos de aproveitamento para as Zonas Especiais (ZE)  
são os seguintes:

I. Para a Zona Especial 1 (ZE-1), 1,5 (um e meio);

II. Para a Zona de Uso Misto 2 (ZUM-2), 1.5 (um e meio);

III. Para a Zona de Uso Misto 3 (ZUM-3), 1(um);

IV. Para a Zona de Uso Misto 4 (ZUM-4), 1 (um).

Parágrafo  único  –  Para  a  Zona  Especial  1  (ZE-1)  prevalece  os  seguintes  
índices:

a)  2  (dois)  em  caso  dos  lotes  com  áreas  até  700m²  (setecentos  metros  
quadrados) para os usos de Habitação Coletiva e Comércio e Serviços;

b)  2,5  (dois  e  meio)  em  caso  dos  lotes  com  áreas  superiores  a  700m²  
(setecentos metros quadrados) para o uso de Comércio e Serviços;
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c) 3 (três) em caso dos lotes com áreas superior a 700m² (setecentos metros  
quadrados) para o uso de Habitação Coletiva.

Art.  146. Os  índices  máximos  de  aproveitamento  para  a  Zona  Verde  de  
Transição (ZV-T) são os seguintes:

I. 0,5 (cinco décimos) para a categoria de Uso Habitacional Singular;

II. 0,3 (três décimos) para a categoria de Uso Comércio Serviço e Lazer.

Seção III
Dos Afastamentos

Art. 147. Complementarmente às normas para ocupação, estabelecidas nesta  
Lei, as edificações, além das exigências estabelecidas em legislação própria, deverão  
obedecer o afastamento em relação aos limites do correspondente lote.

Parágrafo  único  –  Os  afastamentos  a  que  se  refere  este  artigo  serão  
determinados, seguindo a Zona de Uso em que o Lote estiver situado.

Art. 148. O afastamento, para os efeitos desta Lei, é a menor distância entre o  
perímetro da projeção horizontal dos pavimentos da edificação em relação ao limite  
a que estiver referido.

Parágrafo único – Os afastamentos exigidos em relação ao limite do lote a  
que estiver referido são:

a) De frente, mediante em relação ao alinhamento do lote;

b) De lado, medido em relação aos limites laterais do lote;

c) De fundo, medindo em relação aos limites em oposição ao alinhamento do  
lote.

Art.  149. Para as  Zonas  Habitacionais  (ZH)  são exigidos  afastamentos  de  
frente e de lado, na forma abaixo:

I.  Para a Zona Habitacional  1  (ZH-1),  é  exigido o afastamento mínimo de  
frente de 3m (três metros), para qualquer pavimento;
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II. Para a Zona Habitacional 2 (ZH-2), são exigidas os afastamentos mínimos  
de frente de 3m (três metros), para qualquer pavimento e 1m (um metro) para os  
andares;

III. Para a Zona Habitacional 3 (ZH-3), são exigidos os afastamentos mínimo  
de  frente  de  3m  (três  metros)  para  qualquer  pavimento  e  de  lado  de  2m  (dois  
metros) para os andares.

Parágrafo único – Para a Zona de Uso de que trata o item 1, deste artigo, são  
ressalvados os seguintes casos:

a) No caso de lote de esquina, o afastamento mínimo de frente exigido em  
relação ao limite correspondente a via com menos de 10m (dez metros) de largura é  
de 3m (três metros);

b)  No caso de  lote  que se  limita com a via  de  pedestre  ou Zona Verde,  o  
afastamento mínimo exigido ao respectivo limite é de 2m (dois metros).

Art.  150. Para  as  Zonas  de  Comércio  e  Serviços  (ZCS),  são  exigidos  
afastamentos de frente, de lado e de fundo, a forma abaixo:

I. Para as Zonas de Comércio e Serviço 1 (ZCS-1), são exigidos os afastamentos  
mínimos de frente de 4m (quatro metros) para qualquer pavimento, de lado e de  
fundo de 2m (dois metros) para os pavimentos, a partir do segundo andar;

II.  Para  as  Zonas  de  Comércio  e  Serviço  2  (ZCS-2),  são  exigidos  os  
afastamentos mínimos de frente de 4m (quatro metros) para qualquer pavimento e  
de lado e de junto 1m (um metro) para qualquer andar;

III.  Para  as  Zonas  de  Comércio  e  Serviço  3  (ZCS-3),  são  exigidos  os  
afastamentos mínimos de frente de 4m (quatro metros) para qualquer pavimento, de  
lado e de fundo de 1m (um metro) para os pavimentos, a partir do segundo andar;

IV.  Para  as  Zonas  de  Comércio  e  Serviço  4  (ZCS-4),  são  exigidos  os  
afastamentos mínimos de frente de 3m (três metros) para qualquer pavimento e de  
lado e de fundo de 1m (um metro) para os andares.

Art.  151. Para  as  Zonas  de  Comércio  e  Indústria  (ZCI)  são  exigidos  
afastamento de frente, de lado e de fundo, na forma abaixo:

I.  Para a Zona de Comércio e Indústria I  (ZCI-I),  os afastamentos mínimos  
exigidos variam de acordo com as dimensões do lote;
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II.  Para  a  Zona  de  Comércio  e  Indústria  2  (ZCI-2),  serão  observadas  as  
condições estabelecidas no item I, deste artigo.

Parágrafo  único  –  Para  as  Zonas  de  Uso  de  que  trata  este  artigo,  os  
afastamentos mínimos exigidos são os seguintes:

a) Para o lote com área até 800m² (oitocentos metros quadrados) é exigido  
afastamento mínimo de frente de 5m (cinco metros).

b) Para o lote com frente superior a 800m² (oitocentos metros quadrado), são  
exigidos os afastamentos mínimos de frente de 10m (dez metros) e de fundo de 5m  
(cinco metros);

c) Para o lote com frente superior a 20m (vinte metros), independentemente  
da  área  correspondente,  é  exigida  o  afastamento  mínimo  de  lado  de  3m  (três  
metros). 

Art.  152. Para as Zonas de Uso Misto  (ZUM) são exigidos afastamento de  
frente e de lado, na forma abaixo:

I. Para a Zona de Uso Misto I (ZUM-1), são exigidas os afastamentos mínimos  
de frente de 5m (cinco metros) para qualquer pavimento e de 2m (dois metros) para  
os andares.

II. Para a Zona de Uso Misto 2 (ZUM-2), será observado o estabelecimento no  
item 1, deste artigo e as ressalvas de que trata o parágrafo único, do artigo 151;

III.  Para  a  Zona  de  Uso  Misto  3  (ZUM-3),  serão  estabelecidas  as  mesmas  
disposição estabelecidas no item anterior.

Art. 153. Para as Zonas Especiais (ZE) são exigidos afastamento de frente e  
de lado, na forma abaixo:

I.  Para a Zona Especial 1 (ZE-1),  são exigidos os afastamentos mínimos de  
frente  de  4m  (quatro  metros)  para  qualquer  pavimento  e  de  lado  de  2m  (dois  
metros) para qualquer andar;

II.  Para a Zona Especial 2 (ZE-2), são exigidos os afastamentos mínimos de  
frente de 5m (cinco metros) para qualquer pavimento e de lado de 2m (dois metros)  
para os andares;

III. Para a Zona Especial 3 (ZE-3), são exigidos os afastamentos mínimos de  
frente de 4m (quatro metros) para qualquer pavimento;
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IV. Para a Zona Especial 4 (ZE-4), são exigidos os afastamentos mínimos de  
frente de 5m (cinco metros).

Art. 154. Para a Zona Verde de Transição (ZV-T), é exigido o afastamento  
mínimo de frente é de 5m (cinco metros).

Parágrafo único – No caso de lote em que o limite de fundo coincida com o  
talvegue de curso d’àgua ou de fundo de vale, é exigido o afastamento de fundo de  
50m (cinqüenta metros), garantida a ocupação do lote até a profundidade de 25m  
(vinte e cinco metros), medida a partir do respectivo alinhamento.

Capítulo V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 155. O Parcelamento do solo em zona verde é permitida exclusivamente  
em Zona Verde de  Transição (ZV-T),  obedecidas  as  seguintes  dimensões  mínimas  
para o lote:

I. Áreas de 450m² (quatrocentos metros quadrados);

II. Frente de 15m (quinze metros).

Art. 156. O parcelamento do solo urbano ou fins urbanos,  sob a forma de  
condomínio, condiciona-se desta Lei ao atendimento, pelo empreendedor, e demais  
leis aplicáveis à espécie.

Art.  157. Para  os  casos  em  que  se  configurarem  condições  especiais  que  
permitiam Projetos diferenciados de Urbanização ou Edificações, poderão ser fixados  
diretrizes  próprias  quanto  aos  usos  admitidos,  aos  índices  de  ocupação  e  
aproveitamento  e  aos  afastamentos  exigidos,  a  critério  do  órgão  municipal  
competente, ouvida a Comissão Técnica de Zoneamento, mediante prévia aprovação  
do Chefe do Poder Executivo.

Art.  158. Qualquer  lote,  para  ser  ocupado  por  edificações,  deverá  possuir  
frente a área mínimas, respectivamente, de 12m (doze metros) e 360m² (trezentos e  
sessenta metros quadrados), salvo os casos previstos neste artigo.

§ 1º - No caso de lote integrante de loteamento já existente antes de 01 de  
janeiro de 1999, serão exigidas dimensões mínimas, a critério do órgão municipal  
competente.

§ 2º - No caso de Conjuntos Habitacionais, o lote deverá possuir frente e áreas  
mínimas, de acordo com a especificação do Uso de Habitação admitido, como segue  
abaixo:
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I. Para Habitação Singular, 10m (dez metros) de frente e 250m² (duzentos e  
cinqüenta metros quadrados), de área;

II.  Para  Habitação  Germinada,  12m  (doze  metros)  de  frente  e  360m²  
(trezentos e sessenta metros quadrados), de área;

III.  Nos loteamentos linderios ao Lago Serra da Mesa onde a área mínima  
permitida  será  de  450m²  (quatrocentos  metros  quadrados),  nos  quais  não  serão  
permitidos a construção de conjuntos habitacionais.

§  3º  -  No  caso  de  Conjunto  Habitacional  de  Natureza,  será  elaborado 
instrumentação legal e específica.

Art. 159. Não serão permitidos remanejamentos de lotes integrantes de zonas  
de  uso  diferentes,  salvo  nos  casos  especiais  regulamentados  por  ato  do  Chefe  do  
Poder Executivo.

Parágrafo Único – Os lotes contíguas às Zonas de Uso Misto (ZUM) poderão  
ser  objeto  de  remanejamento,  ouvido  o  órgão  municipal  competente  e  mediante  
aprovação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 160. A título de indenização total e bastante, na desapropriação parcial  
de lote, para efeito de determinação da área edificada, o índice de aproveitamento  
poderá  será  aplicado  sobre  a  área  ou  lote  remanescente  somada  à  área  
desapropriada, medida em até o dobro.

§ 1º - A permissão de que trata este artigo depende de ato do Poder Executivo,  
baseado em parecer do órgão municipal competente.

§ 2º - Prevalecem para o lote remanescente, o índice máximo de ocupação e os  
afastamentos exigidos por esta Lei.

Art. 161. O Uso de Edificação considerados desconforme com os termos desta  
Lei atenderão as condições especificadas.

§ 1º - O uso desconforme converte-se-a em conforme, se adequar às condições  
exigidas para a Zona de Uso que contém ou se transferir para outra Zona de Uso que  
o admita.

§ 2º - A edificação desconforme não poderá ter a sua área edificada ampliada,  
enquanto for mantido o fator determinante da desconformidade.

Art. 162. Para que o uso desconforme, desde que funcionando, legalmente,  
antes da vigência desta Lei, se converta em conforme, é fixado o prazo improrrogável  
de 1 (um) ano.
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Parágrafo  Único  –  Durante  o  prazo  fixado  neste  artigo,  não  poderá  se  
agravar  a  desconformidade  pela  ampliação  de  edificação  ou  de  equipamento  de  
instalação.

Art. 163. O uso desconforme que não se converter em conforme, no prazo  
estabelecido no artigo anterior, poderá ser tolerado, desde que atenda as seguintes  
condições:

I. A edificação que contenha o uso desconforme, mesmo que seja conforme em  
si mesma, não poderá ter sua área edificada ampliada.

II. Os equipamentos e instalações correspondentes ao funcionamento atual do  
uso não poderão ser ampliados.

III. O uso deverá se adequar às condições exigíveis para a respectiva Zona de  
Uso, quanto a natureza, característica e porte.

§ 1º - Quanto a natureza, o uso deverá se adequar, de forma a não determinar  
a descaracterização da Zona de Uso que o contém.

§ 2º -  Quanto as características,  o uso deverá se adequar,  de forma a não  
prejudicar os demais usos admitidos.

§ 3º - Quanto ao porte, o uso deverá se adequar, de forma a compatibilizar os  
respectivos raios  de atendimento e potencial  indutor de fluxo de veículos com os  
previstos para a Zona de Uso.

Art.  164. Para  adequação  do  uso  desconforme,  de  acordo  com  o  artigo  
anterior, será estabelecido um prazo improrrogável de 1 (um) ano.

Art. 165. Para o uso desconforme que não será emitido o respectivo Alvará de  
Licença, para funcionamento.

Art.  166. Para  garantir  a  eficiente  aplicação  desta  Lei,  ficam  criados  os  
seguintes órgãos e estabelecimentos as respectivas constituições e atribuições:

I. Comissão Técnica de Zoneamento;

II. Conselho Consultivo de Zoneamento.

§ 1º - A Constituição e a atribuição da Comissão Técnica de Zoneamento são  
as seguintes:
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a) Constituem a Comissão Técnica de Zoneamento 3 (três) representantes da  
Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal, onde no mínimo 1 (um) seja  
habilitado pelo CREA.

b) É atribuição da Comissão Técnica de Zoneamento a apreciação e emissão  
de parecer técnico conclusivo, por solicitação do órgão municipal, competente, sobre  
usos permissíveis uso classificado como Indústria Especial, interpretação desta Lei,  
usos e edificações com ela desconforme, projetos diferenciados de urbanização e de  
edificação e casos omissos.

§ 2º - A Constituição e a atribuição do Conselho Consultivo de Zoneamento  
são as seguintes:

a) Constituem o Conselho Consultivo de Zoneamento o Prefeito Municipal, seu  
representante, na condição de Presidente, e os seguintes órgãos e entidades: Câmara 
Municipal,  Associação  Comercial  e  Indústria  da  cidade  de  Uruaçu,  Secretaria  do  
Governo e Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA -.

b)  É  atribuição  do  Conselho  Consultivo  de  Zoneamento  a  apreciação  de  
pareceres  técnicos  conclusivos,  emitidos  pela  Comissão  Técnica  de  Zoneamento,  
sobre  casos  omissos  e  interpretação  desta  Lei  e  sobre  outros  assuntos  quando  
solicitado pela referida omissão.

Art. 167. Na aplicação desta Lei, cabe ao órgão central de Planejamento, no  
antro das suas atribuições regulamentares, dar apoio aos órgãos definidos no artigo  
69.

Art.  168. Esta  Lei  será regulamentada,  naquilo que couber,  pelo Chefe do  
Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 169. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as  
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, aos 10 (dez) dias  
do mês de setembro do ano de 1999.

Edmundo Fernandes de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Aristides Mendes Silva
Sec. Infra Estrutura
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