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LEI COMPLEMENTAR Nº. 003/2009 
 
 
 

 “INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL, DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES URBANÍSTICAS NO 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

 

UMBERTO LUIZ TEIXEIRA, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras. 

 

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

TÍTULO I 

 

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E OBJETIVO GERAL 

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável do Balneário Piçarras em conformidade com as diretrizes e instrumentos 
instituídos pela Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 

Art. 2º O Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável – PMDU, 
visa propiciar melhores condições para o desenvolvimento e o bem-estar da 
população do Balneário Piçarras e é o instrumento básico, global e estratégico da 
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política de desenvolvimento urbano do Município, determinante para todos os 
agentes públicos e privados que atuam na cidade. 

§ 1º O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual 
deverão incorporar as diretrizes e as prioridades contidas neste PMDU – Balneário 
Piçarras, instrumento básico de Planejamento Municipal. 

§ 2º Sem prejuízo a autonomia municipal o PMDU – Balneário Piçarras, 
deverá ser compatível com os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social. 

§ 3º Além do PMDU – Balneário Piçarras, no processo de planejamento 
municipal serão utilizados, entre outros instrumentos: 

I – de planejamento municipal: 

a) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

b) zoneamento ambiental; 

c) plano plurianual; 

d) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

e) gestão democrática e participativa; 

f) planos, programas e projetos setoriais. 

II – institutos tributários e financeiros, conforme disposto no art. 4º, inciso 
IV da lei Federal nº. 10.257/2001. 

   III – institutos jurídicos e políticos, conforme disposto no art. 4º, inciso V 
da Lei Federal nº. 10.257/2001. 

    IV – estudo de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de 
vizinhança (EIV). 

Art. 3º O PMDU – Balneário Piçarras, abrange a totalidade do Município, 
estabelecendo diretrizes para: 

I – política urbana; 

II – política de desenvolvimento social e econômico; 

III – política do meio ambiente e desenvolvimento urbano; 

IV – gestão democrática. 
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Art. 4º O processo de planejamento municipal se dará de forma contínua, 
integrada e permanente, em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

§1º O processo municipal de planejamento deve promover: 

I – revisão e adequação do PMDU e da legislação urbanística sempre que 
necessário; 

II – atualização e disseminação das informações de interesse do Município; 

III – ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade e promoção do bem-estar dos habitantes do 
Município; 

IV – participação democrática popular. 

§2º Propostas de alteração do PMDU – Balneário Piçarras deverão ser 
apreciadas pelo ConCidade, órgão colegiado municipal. 

Art. 5º PMDU – Balneário Piçarras obedecerá aos objetivos e diretrizes desta 
Lei e é composto por: 

I – Lei do Perímetro Urbano; 

II – Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo; 

III – Lei de Parcelamento do Solo; 

IV – Código de Obras; 

V – Código de Posturas. 

Parágrafo único. Os anexos às Leis e Códigos que compõem o PMDU – 
Balneário Piçarras são considerados elementos integrantes do mesmo. 

Art. 6º O objetivo geral do PMDU – Balneário Piçarras é ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
assegurando o direito dos cidadãos e o bem-estar da população através de diretrizes 
que garantam o desenvolvimento do Município, que preservem o equilíbrio entre o 
crescimento demográfico, econômico e social e priorizem a boa qualidade de vida 
urbana e rural. 

Art. 7º O PMDU – Balneário Piçarras identifica os princípios do 
desenvolvimento urbano que orientam as atividades públicas e particulares, visando 
o desenvolvimento integrado da comunidade. 
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Art. 8º Para os efeitos desta Lei, aplicam-se as definições do glossário 
apresentado no Anexo I desta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO 

Art. 9º A Política Urbana do Município de Balneário Piçarras deverá conduzir 
ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

Art. 10. São diretrizes gerais da política urbana: 

I – assegurar a existência de uma estrutura urbana adequada no que diz 
respeito à infra-estrutura básica como: abastecimento de água, 
tratamento de esgoto sanitário, escoamento de águas pluviais, coleta de 
lixo, pavimentação das vias e passeios públicos, e os equipamentos sociais 
necessários para atender a população atual e futura do Município; 

II – incentivar o setor primário reservando áreas rurais de urbanização 
controlada para a agricultura e pecuária, estimular a fixação do agricultor 
na zona rural, incentivando-o a desenvolver atividades que contribuam 
para o cooperativismo e o turismo rural; 

III – permitir a expansão do setor industrial, através da implementação de 
uma política específica que incentive a implantação de indústrias não 
poluentes e de alta tecnologia e destine áreas apropriadas que permitam 
facilidade de escoamento da produção e proximidade dos domicílios dos 
trabalhadores; 

IV – regulamentar o setor comercial e de prestação de serviços, de forma 
a gerar atividades continuadas e distribuídas por todo o Município, 
evitando assim os efeitos gerados pela sazonalidade; 

V – priorizar o turismo como fator de crescimento econômico e de geração 
de empregos e renda, incentivando a instalação de equipamentos 
destinados a acomodar e entreter o turista, criando mecanismos de 
divulgação das potencialidades locais e estimulando a criação de uma 
política regional integrada para o setor; 

VI – preservar a orla marítima, os mananciais de água, a mata ciliar, as 
encostas, os estuários, as áreas de vegetação característica de mangue e 
restinga, bem como a vegetação remanescente de mata atlântica; 
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VII – viabilizar a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto 
sanitário doméstico coletivo; 

VIII – direcionar o crescimento da cidade a médio e longo prazo para a 
região norte do Município, que oferece amplas áreas para urbanização, 
expandindo a rede de infra-estrutura básica, de acordo com o mapa de 
macrozoneamento anexo parte integrante desta Lei; 

IX – ordenar e controlar o uso do solo de modo a evitar: a utilização 
inadequada dos imóveis urbanos; a proximidade de usos incompatíveis ou 
inconvenientes; parcelamento do solo ou edificações incompatíveis com a 
infra-estrutura urbana; a retenção especulativa do imóvel urbano que 
resulte na sua subutilização ou não utilização; a deterioração das áreas 
urbanas; a poluição e a degradação ambiental; 

X – hierarquizar a estrutura viária e resguardar as áreas necessárias para 
ampliação do sistema viário;  

XI – padronizar e construir os passeios públicos e implantar o acesso norte 
do Município; 

XII – implantar a rota turística urbana e rural, com ciclovia, e desenvolver 
um projeto de urbanização próprio, estabelecendo os parâmetros de 
padronização para a construção de passeios públicos, mobiliário urbano, 
sinalização, iluminação e arborização, que identifiquem e diferenciem a via 
turística das demais vias do sistema viário do município.    

XIII – garantir a gestão democrática, por meio da participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade, na formulação execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

XIV – prever a cooperação entre as esferas de governo, a iniciativa 
privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização; 

XV – ofertar equipamentos urbanos e comunitários, bem como transporte 
e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população; 

XVI – adequar os instrumentos da política econômica, tributária e 
financeira, bem como dos gastos públicos, aos objetivos do 
desenvolvimento urbano de modo a privilegiar os investimentos geradores 
de bem estar geral e a distribuição dos bens pelos diferentes segmentos 
sociais; 
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XVII – articular as estratégias de desenvolvimento do Município no 
contexto regional; 

XVIII – integrar os órgãos e conselhos municipais, promovendo a atuação 
coordenada no desenvolvimento e aplicação das estratégias e metas dos 
planos, programas e projetos; 

XIX – priorizar o bem-estar coletivo em relação ao individual. 

 

CAPÍTULO III 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 

Art. 11. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenamento da cidade expressas neste PMDU – 
Balneário Piçarras, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas nesta Lei e no Art. 2º da Lei Federal 
nº. 10.257 de 10 de julho de 2001, e os seguintes requisitos: 

I – compatibilidade do uso da propriedade com a infra-estrutura, 
equipamentos e serviços públicos disponíveis; 

II – compatibilidade do uso da propriedade com a preservação da 
qualidade do ambiente urbano e natural; 

III – distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma 
equilibrada em relação à infra-estrutura disponível, aos transportes e ao 
meio ambiente, de modo a evitar ociosidade e sobrecarga dos 
investimentos coletivos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA INSERÇÃO REGIONAL 

Art. 12. Com o objetivo de integrar o Município de Balneário Piçarras aos 
demais Municípios da Região da AMFRI – Associação dos Municípios da Foz do Rio 
Itajaí e intensificar as relações intermunicipais nas diversas esferas, ficam 
estabelecidas as seguintes diretrizes: 
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I – viabilizar a criação de um Conselho Regional de Gerenciamento da Orla 
Marítima com o objetivo principal de criar e implementar soluções para 
combater a erosão das praias da região; 

II – viabilizar a criação de organização não governamental a nível regional 
ligada ao desenvolvimento do turismo com o objetivo de elaborar um 
Plano Diretor Regional de Turismo; 

III – estabelecer parcerias com a iniciativa privada no que tange a 
implantação e o gerenciamento de aterro sanitário regional;  

IV – implementar a construção de hospital de caráter regional para 
atender a população mais necessitada. 

 

TÍTULO II 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO 

Art. 13. A política de desenvolvimento social e econômico tem como 
objetivo geral a promoção social e econômica, de forma a gerar a melhoria na 
qualidade de vida da população, preservando e incentivando as potencialidades 
locais e regionais. 

Art. 14. São diretrizes gerais da política de desenvolvimento social e 
econômico: 

I – dinamizar a geração de emprego e renda; 

II – desenvolver as potencialidades locais; 

III – incentivar e apoiar iniciativas de geração de oportunidades de 
emprego trabalho e renda; 

IV – constituir instrumentos de apoio aos micro e pequenos 
empreendedores, na forma de capacitação profissional; 

V – instituir o Plano Municipal de Turismo, voltado à melhoria e 
diversificação do produto turístico, intensificação do turismo de negócios e 
eventos, promoção do turismo ecológico, divulgação e marketing, e 
aproveitamento da potencialidade turística do Município, de forma a 
superar a sazonalidade das atividades; 

VI – fortalecer as atividades econômicas fora da temporada de verão de 
forma a produzir novas oportunidades de emprego para a população; 
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VII – incentivar a agropecuária na área rural, de forma a fixar o homem ao 
campo; 

VIII – promover a divulgação das potencialidades e oportunidades de 
investimento no Município como elemento central de uma política de 
atração de novas empresas; 

IX – promover campanhas de esclarecimento da população sobre as 
oportunidades reais existentes na área rural do Município, objetivando o 
fortalecimento da atividade econômica neste setor e principalmente a 
fixação do homem ao campo; 

X – incentivar a criação de eventos municipais de forma a fortalecer as 
atividades econômicas fora da temporada de verão, combatendo a 
sazonalidade comercial que prejudica o desenvolvimento da economia 
local; 

XI – estimular o turismo ecológico e/ou rural aproveitando os recursos 
naturais existentes no Município; 

XII – integrar ações de promoção ao turismo com programas de geração 
de trabalho e renda, e conscientização ambiental. 

   

CAPÍTULO I 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO LAZER 

Art. 15. Com o objetivo de assegurar à população do Município de Balneário 
Piçarras o direito à educação de qualidade, o acesso à cultura, a pratica desportiva e 
ao lazer ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

I – desenvolver programas de incentivo e apoio ao Magistério Público 
Municipal objetivando a especialização do quadro funcional; 

II – criar programas de capacitação profissional para o funcionário 
dedicado à educação especial; 

III – revisar o plano de carreira do Magistério Público Municipal; 

IV – melhorar o acervo das bibliotecas escolares; 

V – incentivar a criação de novos cursos técnicos profissionalizantes, em 
nível de ensino fundamental, médio e, em nível de terceiro grau, no 
Município; 
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VI – ampliar a infra-estrutura física dos estabelecimentos municipais de 
ensino visando primordialmente aumentar a oferta de vagas destinadas à 
educação infantil e atendimento da demanda atual e futura; 

VII – estabelecer uma identidade cultural no Município; 

VIII – criar um espaço próprio destinado ao desenvolvimento de 
programas que visem incentivar a produção cultural; 

IX – destinar áreas exclusivas para implantação de praças e parques 
municipais; 

X – construir espaços destinados à prática desportiva de acordo com as 
necessidades atuais e futuras; 

XI – promover o uso de equipamentos municipais e espaços públicos 
como mecanismos de universalização da atividade cultural; 

XII – fomentar a participação pública e privada nos projetos culturais. 

              § 1º Para atender o disposto no inciso primeiro, deste artigo, a área de 
terra    lateral ao Posto de Saúde Central foi mapeada, como de Especial Interesse 
Público, com o objetivo de instalar a Policlínica Central de Atendimento à população 
e  Hospital Municipal de Piçarras. 

             § 2º  Nos Anexos VIII e IX, respectivamente,  Mapa e  Proposta de Ações  
Sistêmicas para o Desenvolvimento socioeconômico  Sustentável  do Município  
Balneário Piçarras, foram sugeridas as estratégias e locais para atender ao 
especificado no inciso V e parágrafo 1º desse artigo.  

 

CAPÍTULO II 

 

DA SAÚDE 

Art. 16. A política municipal de saúde visa à promoção da saúde da 
população pela gestão e regulação dos serviços próprios e conveniados, pelo 
monitoramento de doenças, e pela vigilância sanitária, integrada às políticas de 
controle de qualidade ambiental, do ar e das águas, dos resíduos orgânicos e 
inorgânicos. 

Art. 17. São diretrizes gerais da política municipal de saúde: 
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I – criar condições para implantação de uma unidade hospitalar e 
ambulatorial no Município; 

II – promover a melhoria da infra-estrutura pública dos serviços de saúde; 

III – implantar o atendimento 24 horas na unidade de saúde central, para 
atender a demanda atual e nas demais unidades conforme demanda 
futura; 

IV – ofertar novos serviços especializados e procedimentos hospitalares; 

V – criar programas de incentivo e apoio aos profissionais da saúde 
municipal com o objetivo de capacitação e especialização profissional; 

VI – implantar o plano de carreira específico para os servidores de saúde 
municipal; 

VII – estabelecer base legal para as ações da vigilância sanitária; 

VIII – integrar a atuação da vigilância sanitária e do Poder Judiciário 
Estadual, visando facilitar e agilizar os procedimentos; 

IX - Implantar “rota de fuga” para transporte de urgência e emergência da 
Unidade Central de Saúde;   

X - Facilitar o acesso dos munícipes ao Posto de Saúde Central.  

                  § 1º  Para  atender o disposto no inciso primeiro, deste artigo, a área de 
terra lateral ao Posto de Saúde Central foi mapeada, como de Especial Interesse 
Público, com o objetivo de instalar a Policlínica Central de Atendimento à população e  
Hospital Municipal de Piçarras. 

              § 2º Para facilitar o transporte de urgência e emergência de que tratam os 
incisos IX e X do artigo 17,  determina-se: 

I - a adequação da Avenida Getúlio Vargas  como rota de fuga dos 
pacientes de emergência e urgência do posto de Saúde Central através da 
implantação de semáforo na bifurcação entre as Avenidas Getúlio Vargas 
e Emanuel Pinto, e da substituição das lombadas na Avenida Getúlio 
Vargas por lombadas eletrônicas ou outro sistema de redução de 
velocidade, que não cause danos ao paciente em transporte emergencial; 

II - A construção de uma ponte sobre o Rio Piçarras ligando o 
prolongamento projetado da Rua José Bahia Bittencourt com a Rua José 
Carvalho e o prolongamento desta até o acesso marginal da BR 101, 
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como rota de fuga principal ao transporte de urgência e emergência da 
Unidade Central de Saúde; 

III - A construção de viaduto ou túnel na Rodovia BR 101, contíguo à Rua 
Adolfo Cabral para otimizar o transporte de urgência e emergência do 
Posto de Saúde Central aos Hospitais intermunicipais.    

            § 3º  Nos Anexos VIII e IX, respectivamente,  Mapa e  Proposta de Ações  
Sistêmicas para o Desenvolvimento socioeconômico  Sustentável  do Município  
Balneário Piçarras, foram sugeridas as estratégias e locais para atender ao 
especificado nos incisos  IX, X e parágrafos  1º   e  2º   desse artigo.               

 

CAPÍTULO III 

 

   DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 18. A política municipal de assistência social visa a autosustentabilidade 
da população em situação de risco ou vulnerabilidade social. 

Art. 19. São diretrizes gerais da política municipal de assistência social: 

I – promover a defesa dos direitos da população em situação de risco; 

II – realizar ações de promoção à família e apoiar o desenvolvimento 
comunitário; 

III – incentivar as ações integradas de assistência social em conjunto com 
o Ministério Público e o Conselho Tutelar: 

IV –  promover, no âmbito da assistência social do Município, o 
enfrentamento á violência, à exploração e abuso sexual e o atendimento à 
população de rua. 

 

CAPÍTULO IV 

DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 20. Com o objetivo de assegurar à população do Município de Piçarras o 
direito à segurança pública ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 
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I – cooperar institucional e financeiramente, através de programas e 
convênios, com as polícias civil e militar nas ações de combate à 
criminalidade e que contribuam para a segurança do cidadão; 

II – destinar áreas específicas para implantação de equipamentos de 
segurança pública; 

III – instituir o Plano Municipal de Iluminação Pública. 

 

CAPÍTULO V 

 

DO ABASTECIMENTO 

Art. 21. A política municipal de abastecimento tem como objetivo geral a 
promoção da segurança alimentar à população em situação de risco social, 
melhorando seu padrão nutricional e facilitando o acesso a produtos alimentícios 
básicos de qualidade e com baixo custo. 

Art. 22. São diretrizes da política municipal de abastecimento: 

I – promover a educação alimentar que vise à forma correta e mais 
econômica de assegurar uma alimentação saudável; 

II – incentivar a produção de hortaliças, grãos e plantas medicinais em 
imóveis públicos e privados; 

III – implantar um horto municipal, em parceria com órgãos públicos e/ou 
iniciativa privada, para cultivo de mudas de vegetação arbórea, 
decorativas, frutíferas e/ou  nativas e medicinais, para distribuição de 
mudas à população, arborização e embelezamento da cidade;  

IV – viabilizar alimentação em situações emergenciais e de calamidade; 

                  § 1º  O Horto Municipal, de que trata o inciso III desse artigo, deverá 
possuir uma estrutura física para promoção da educação ambiental e alimentar, 
devendo ser aberto à comunidade e turistas para visitação. 

                 § 2º  Nos Anexos VIII e IX, respectivamente,  Mapa e  Proposta de Ações  
Sistêmicas para o Desenvolvimento Socioeconômico  Sustentável  do Município  
Balneário Piçarras, foram sugeridas as estratégias e locais para atender ao 
especificado nos incisos  III, parágrafo  1º desse artigo.              
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TÍTULO III 

DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

CAPÍTULO I 

DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL 

Art. 23. A política municipal do meio ambiente tem como objetivo promover 
a conservação, proteção, recuperação e o uso racional do meio ambiente em seu 
aspecto natural, estabelecendo normas, incentivos e restrições ao seu uso e 
ocupação, visando à preservação ambiental e a sustentabilidade do Município, para 
as presentes e futuras gerações. 

Parágrafo único. Constituem o aspecto natural do meio ambiente, o 
conjunto de bens existentes no Município de Balneário Piçarras, de domínio público 
ou privado, cuja proteção ou preservação seja de interesse público. 

Art. 24. Como forma de proteger, conservar e recuperar as características 
ambientais e dos ecossistemas do Município de Balneário Piçarras ficam 
estabelecidas as seguintes diretrizes gerais: 

I – promover a sustentabilidade ambiental, planejando e desenvolvendo 
ações visando incentivar, proteger, conservar, preservar, recuperar e 
manter a qualidade ambiental; 

II – estabelecer na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, o 
zoneamento ambiental do Município; 

III – criar o Órgão Municipal de Meio Ambiente cuja finalidade será 
planejar, regulamentar e fiscalizar as ações do homem que impliquem em 
interferências nos ecossistemas do Município e, principalmente, combater 
o desmatamento das encostas e da mata ciliar dos rios e córregos 
municipais; 

IV - Implantar o Parque de Preservação Municipal no Morro do Rela; o 
Parque de Conservação Ambiental Ribeirão Ferido e o Parque Ecológico 
Municipal, para  viabilizar a promoção de ações efetivas, no que tange a 
implantação de um programa sistêmico ordenado e global, visando a 
preservação e conservação dos mananciais naturais do município;  

V – viabilizar a manutenção do aterro hidráulico da faixa de areia da praia 
e implantar estruturas de contenção desta areia objetivando combater a 
erosão da orla marítima; 
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VI – implantar os projetos de melhoria de infra-estrutura urbana no que 
se refere aos sistemas de esgotamento sanitário, drenagem, 
abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos; 

VII – Instituir a obrigatoriedade de implantação de sistema de tratamento 
de esgoto com iodo ativado convencional, ou sistema similar de 
comprovada eficácia, para  os usos residenciais multifamiliares e hotéis; 

VIII – identificar e demarcar as áreas de vegetação característica 
existentes no Município, promover a proteção e conservação das mesmas, 
bem como a recuperação das áreas destruídas pelo uso e ocupação 
indevida do solo; 

IX – promover o ordenamento do uso e ocupação do solo dos espaços 
costeiros e estabelecer parâmetros e padrões capazes de controlar os 
agentes potencialmente causadores da degradação ambiental; 

X – promover programas de educação ambiental, voltados à conservação 
da orla marítima, das áreas de proteção ambiental e  preservação 
permanente do município;. 

    § 1º  Nos Anexos VIII e IX, respectivamente,  Mapa e  Proposta de Ações  
Sistêmicas para o Desenvolvimento Socioeconômico  Sustentável  do Município  
Balneário Piçarras, foram sugeridas as estratégias e locais para atender ao 
especificado no inciso  IV desse artigo.              

 Art. 25. O gerenciamento ambiental no Município deverá obedecer ao 
disposto na legislação ambiental Federal, Estadual e Municipal, dentro das 
respectivas áreas de competência. 

Parágrafo único. O licenciamento de obras e de atividades, de origem 
pública ou privada, efetiva ou potencialmente causadoras de alteração no meio 
ambiente e na qualidade de vida, estará sujeito ao exame e aprovação do Órgão 
Municipal de Meio Ambiente, que poderá exigir, sempre que necessário, a elaboração 
de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), sem prejuízo do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), ou de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ou dos 
licenciamentos ambientais Estadual e Federal. 

Art. 26. Para a proteção de áreas de valor ambiental, de áreas frágeis e 
impróprias à urbanização, além das legislações Federal, Estadual e Municipal 
vigentes, serão estabelecidos nas Leis de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo; Lei 
de Parcelamento do Solo e no Código de Obras, parâmetros reguladores destas 
áreas. 
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Parágrafo único. Constituem áreas com condições físicas adversas à 
ocupação urbana, as áreas frágeis de encostas e as áreas frágeis de baixada, 
também chamadas de áreas de risco.  

Art. 27. As áreas frágeis de encostas, ocupadas indevidamente, 
anteriormente à vigência desta Lei, terão seus usos condicionados a critérios 
geotécnicos de avaliação de riscos de deslizamentos, dividindo-se em áreas passíveis 
de ocupação, desde que efetuadas obras estabilizadoras, e impróprias à ocupação, 
cuja população residente deverá ser remanejada para locais que ofereçam segurança 
apropriada. 

Art. 28. Visando controlar a exploração dos recursos florestais, o 
desmatamento e a erosão, todo e qualquer corte de árvores e movimento de terra 
somente poderá ser feito mediante prévia autorização do Órgão Municipal do Meio 
Ambiente. 

Parágrafo único. Todo e qualquer serviço ou obra que envolva a 
movimentação de terra seguirá o disposto no Código de Obras Municipal. 

Art. 29. Para a proteção de áreas de valor ambiental e de áreas frágeis 
impróprias à urbanização, ainda não degradadas ou recuperáveis poderão ser criadas 
por Lei específica, após parecer do Órgão Municipal de Meio Ambiente e do Órgão 
Municipal de Planejamento Urbano, unidades de conservação ambiental conforme 
determina legislação Federal e Estadual vigente. 

Parágrafo único. O ato de criação da unidade de conservação ambiental 
indicará o bem objeto de proteção, fixará sua delimitação, estabelecerá sua 
classificação e as limitações de uso ocupação além de dispor sobre sua gestão. 

Art. 30. Para proteção de mananciais e remanescentes da mata atlântica 
serão definidas nas pranchas anexas à Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do 
Solo, as zonas de preservação permanente (ZPP), zonas de proteção ambiental (ZPA) 
e áreas de proteção ambiental (APA), conforme determinação das legislações 
Federal, Estadual e Municipal. 

Art. 31. O Órgão Municipal de Meio Ambiente exigirá instalação de sistema 
de tratamento de efluentes industriais, de acordo com as legislações Federal, 
Estadual e Municipal.  

Parágrafo único. O lançamento conjunto dos efluentes das diversas 
indústrias não deverá provocar uma modificação negativa na classificação do curso 
d'água, segundo legislação ambiental Federal, Estadual e Municipal.  

Art. 32. Os estabelecimentos industriais, implantados ou a serem 
implantados, que confrontarem com zona não industrial, ficam obrigados a implantar 
faixas arborizadas nas divisas do imóvel. 
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Art. 33. Compete à vigilância sanitária municipal fiscalizar e controlar a 
emissão de poluentes no meio ambiente, de acordo com legislação específica. 

§ 2º Nos Anexos VIII e IX, respectivamente,  Mapa e  Proposta de Ações  
Sistêmicas para o Desenvolvimento Socioeconômico  Sustentável  do Município  
Balneário Piçarras, foram sugeridas as estratégias e locais para atender ao 
especificado nos incisos  III, parágrafo  1º desse artigo.              

 

SEÇÃO I 

 

DO SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 34. Todo projeto de execução de obras de saneamento do Município 
deverá ser realizado obedecendo às diretrizes desta Lei e ser submetido à aprovação 
do Órgão Municipal de Planejamento Urbano que fará as exigências que se fizerem 
necessárias. 

Art. 35. A infra-estrutura sanitária nos loteamentos deverá seguir as 
disposições desta Lei, da Lei de Parcelamento e do Código de Obras. 

Art. 36. As servidões administrativas para passagem de tubulações serão 
não edificáveis, garantido o livre acesso para instalação e conservação dos 
equipamentos públicos, devendo-se respeitar o que determinam as legislações 
Federal, Estadual e Municipal sobre o assunto. 

Art. 37. Todos os serviços relativos ao saneamento básico, efetuados por 
concessionárias legalmente habilitadas, deverão ter um licenciamento especial do 
Órgão Municipal de Planejamento Urbano de acordo com o estabelecido no Código 
de Obras do Município. 

§ 1º  Os serviços emergenciais poderão, eventualmente, ser realizados sem 
o licenciamento exigido no caput deste artigo, porém estarão sujeitos à apresentação 
de uma justificativa que caracterize a emergência do serviço, justificativa esta que 
deve ser apresentada ao Órgão Municipal de Planejamento Urbano no primeiro dia 
útil subseqüente ao início da execução do mesmo. 

§ 2º Após a realização dos serviços as concessionárias serão obrigadas a 
reparar o pavimento das vias ou os passeios públicos de acordo com o padrão da via 
objeto do serviço. 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEARIO PICARRAS 
CNPJ: 83.102.335/0001-48 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Alexandre G. Figueredo, 68 – Balneário Piçarras – SC – CEP: 88.380-000 – Fone (47) 3347-4747 

 

SEÇÃO II 

DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 

Art. 38. O sistema de drenagem pluvial do Município de Balneário Piçarras 
fica assim classificado: 

I – Galerias Condutoras: são aquelas que captam as águas pluviais da 
própria via, das galerias coletoras e das galerias locais e as conduzem até 
o ponto de despejo final; 

II – Galerias Coletoras: são aquelas que coletam as águas pluviais da 
própria via e das galerias locais e despejam o conteúdo nas galerias 
condutoras; 

III – Galerias Locais: são aquelas que coletam as águas pluviais da própria 
via e as conduzem até as galerias condutoras ou coletoras. 

Parágrafo único. As galerias condutoras e as galerias coletoras estão 
demonstradas esquematicamente na prancha 01 do Anexo II desta Lei. 

Art. 39. Não será permitida a abertura de novas vias, públicas ou privadas, 
sem a implantação das galerias pluviais devidamente dimensionadas e aprovadas 
pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano. 

Art. 40. A conservação e a manutenção do sistema de drenagem pluvial do 
Município será de competência exclusiva da Administração Municipal através de 
órgão competente. 

Parágrafo único. Toda e qualquer nova ligação ao sistema de drenagem 
pluvial só poderá ser feita pelo Órgão Municipal Competente ou com uma autorização 
mediante projeto aprovado pelo Órgão Municipal competente. 

Art. 41. A forma de dimensionamento, o padrão das tubulações, das 
sarjetas, das bocas de lobo, dos poços de visita e das caixas de ligação estão 
estabelecidos no Código de Obras do Município. 

 

SEÇÃO III 

DO SISTEMA DE COLETA E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Art. 42. A coleta de resíduos sólidos no Município de Balneário Piçarras 
deverá atender a área urbana e rural e será de responsabilidade da Administração 
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Municipal que poderá, se julgar conveniente, contratar empresa especializada para 
execução do serviço sob forma de concessão. 

Art. 43. O planejamento da operação de coleta de lixo será de competência 
do Órgão Municipal do Meio Ambiente que deverá estabelecer os trajetos, a 
freqüência e o horário da coleta. 

Art. 44. Os resíduos sólidos, hospitalar e industrial, serão envasados e 
coletados separadamente, em veículos devidamente equipados e sinalizados, e em 
horários prefixados pelo Órgão Municipal de Meio Ambiente não se misturando ao 
resíduo sólido doméstico. 

Art. 45. O destino final do resíduo sólido será obrigatoriamente em aterro 
sanitário devidamente licenciado pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente. 

Parágrafo único. A fim de otimizar o transporte até o destino final será 
permitida a disposição temporária do resíduo sólido, em estações de transbordo, em 
locais previamente determinados pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano e 
aprovados pelos Órgãos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente. 

Art. 46. Os serviços de coleta e disposição final do resíduo sólido serão 
custeados pelos contribuintes municipais através de contribuição instituída por Lei 
específica. 

 

SEÇÃO IV 

DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Art. 47. O sistema de abastecimento de água potável no Município de 
Balneário Piçarras será efetuado por concessionária pública ou privada e deverá 
seguir as normas e padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Águas – ANA. 

Parágrafo único. A concessionária do sistema deverá seguir as metas de 
atendimento e orientações do Órgão Municipal de Planejamento Urbano quanto às 
prioridades de expansão do sistema. 

 

SEÇÃO V 

DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Art. 48. O esgotamento sanitário no Município de Piçarras deverá ser feito 
através de rede de captação e estação de tratamento coletivo. 
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§ 1º Enquanto o sistema coletivo não estiver implantado será obrigatório o 
uso de tratamento domiciliar individualizado através da instalação do sistema fossa 
séptica e filtro anaeróbio, dimensionado dentro das normas da ABNT. 

§ 2º Para edifícios residenciais multifamiliares e hotéis será obrigatória a 
implantação de sistema de tratamento de esgoto com iodo ativado convencional, ou 
sistema similar de comprovada eficácia, para  os usos residenciais multifamiliares e 
hotéis;  

Art. 49. Em hipótese alguma será tolerado o despejo dos efluentes do 
esgoto sanitário doméstico e industrial na rede de drenagem pluvial do Município, 
sem que o mesmo tenha passado por um sistema de tratamento adequado e 
aprovado pelo Órgão Municipal de Meio Ambiente. 

Parágrafo único. Também é vedado o despejo de águas pluviais no 
sistema de esgotamento sanitário coletivo. 

 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

SEÇÃO I 

DA HABITAÇÃO 

Art. 50. A política municipal de habitação tem por objetivo orientar as ações 
do Poder Público e da iniciativa privada proporcionando o acesso à moradia e 
priorizando as famílias de menor renda. 

Art. 51. São diretrizes gerais da política municipal de habitação: 

I – assegurar a integração da política municipal de habitação com as 
demais políticas públicas, em especial o desenvolvimento social, 
econômico e ambiental. 

II – estimular a participação da iniciativa privada na produção de moradias 
de interesse social; 

III – promover a regularização fundiária e a urbanização de áreas de 
assentamentos de baixa renda, adequando-os aos parâmetros urbanísticos 
e ambientais estabelecidos, e incluindo-os no contexto da cidade formal; 

IV – criar um programa de regularização fundiária; 
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V – criar um programa habitacional direcionado à população de baixa 
renda; 

VI – criar condições para o reassentamento da população residente em 
áreas de risco ou em sub-habitações; 

VII – combater a proliferação de habitações em áreas de risco ou em 
áreas insalubres; 

VII – instituir Zonas Especiais de Interesse Social; 

VIII – instituir o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. 

IX - Assegurar a posse e a integração sócio-espacial dos assentamentos 
habitacionais de baixa renda; 

 X - auxiliar no desenvolvimento humano da população de baixa renda. 

                 Parágrafo único. No caso da necessidade de reassentamento de que 
trata o inciso VI,  desse artigo, a transferência da população deve se dar 
impreterivelmente para o local mais próximo possível de suas moradias, de acordo 
com os princípios estabelecidos no Estatuto da Cidade. 

 

SEÇÃO II 

DA MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE 

Art. 52. A política municipal de mobilidade urbana e transporte tem como 
objetivo facilitar os deslocamentos e a circulação de pessoas e bens no Município. 

Art. 53. São diretrizes gerais da política municipal de mobilidade urbana e 
transporte: 

I – priorizar a proteção individual dos cidadãos e do meio ambiente no 
aperfeiçoamento da mobilidade urbana, circulação viária e transporte; 

II – compatibilizar o planejamento e a gestão da mobilidade para 
promover a melhoria da qualidade do meio ambiente; 

III – promover a acessibilidade, facilitando o deslocamento no Município, 
através de uma rede integrada de vias, ciclovias e ruas exclusivas de 
pedestres; 
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IV – equacionar o abastecimento e a distribuição de bens no Município, de 
modo a reduzir seus impactos no sistema viário; 

V – melhorar e ampliar o transporte público de passageiros; 

VI – implantar o Sistema Municipal de Transporte Coletivo; 

VII – implantar o Sistema Cicloviário Municipal; 

VIII – possibilitar a participação da iniciativa privada na implantação de 
infra-estrutura viária, e do Sistema Municipal de Transporte Coletivo, sob 
a forma de investimento, concessão ou permissão de serviço público ou 
obra. 

Art. 54. Para efeito do adequado escoamento do tráfego urbano e 
ordenamento do deslocamento da população fica instituído o Sistema de Mobilidade 
do Município de Balneário Piçarras que compreende o Sistema Viário, o Sistema de 
Transporte Coletivo e o Sistema Cicloviário, com diretrizes para planejamento, 
implantação e operação, visando o máximo de eficiência e segurança. 

Art. 55. O gerenciamento do Sistema de Mobilidade do Município deverá 
obedecer ao Código de Transito Nacional e às demais normas de trânsito e 
transportes Federal, Estadual e Municipal, dentro das respectivas áreas de 
competência. 

 

SUBSEÇÃO I 

DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO 

Art. 56. Com o objetivo de hierarquizar o Sistema Viário Básico Municipal as 
vias que integram o Sistema Viário Básico de Balneário Piçarras ficam classificadas 
funcionalmente de acordo com sua importância e o serviço que elas proporcionam, 
quanto à mobilidade do tráfego e controle de acesso em: 

I – Rodovias Federais e Estaduais; 

II – Vias Arteriais; 

III – Vias Coletoras; 

IV – Vias Locais. 

§ 1º As características que identificam as vias são: 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEARIO PICARRAS 
CNPJ: 83.102.335/0001-48 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Alexandre G. Figueredo, 68 – Balneário Piçarras – SC – CEP: 88.380-000 – Fone (47) 3347-4747 

 

I – Vias Arteriais: vias destinadas a atender com prioridade ao tráfego de 
passagem e secundariamente ao local, servindo altos volumes de tráfego; 

II – Vias Coletoras: vias destinadas tanto ao tráfego de passagem como 
ao tráfego local, funcionando normalmente como ligação entre as vias 
arteriais e locais; 

   III – Vias Locais: vias destinadas ao tráfego local, permitindo acesso direto 
aos imóveis lindeiros, onde o tráfego de passagem deve ser desestimulado. 

§ 2º Caberá ao Órgão Municipal de Planejamento Urbano: promover a 
classificação das vias urbanas existentes; exigir a padronização das vias projetadas 
aos gabaritos definidos na Lei Municipal de Parcelamento do Solo; e sua adequação 
ao sistema viário existente. 

§ 3º Os passeios públicos são partes integrantes das vias e sua execução 
compete ao proprietário do imóvel lindeiro, respeitando-se o nível, a declividade, a 
largura e o padrão estabelecido pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano. 

§ 4º Os passeios Públicos das vias arteriais, coletoras, locais e turísticas, 
deverão obrigatoriamente, em todo o perímetro  possuir 50 cm (cinquenta 
centímetros) de largura, destinados à locação de pavimento permeável arborizado, 
para aumentar a permeabilidade e conforto térmico das vias municipais.  

§ 5º A arborização das vias locais deverá preferencialmente ser composta 
por árvores frutíferas, de pequeno e médio portes, com raiz pivotante que não 
afetem a iluminação pública. Também poderão ser utilizados arbustos ornamentais.  

 § 6º A arborização das vias arteriais e coletoras deverá preferencialmente 
ser composta por árvores ornamentais de médio porte, perenes  e com raiz pivotante 
e, no passeio contrário ao da iluminação pública,  com arbustos ornamentais   

 § 7º As vias turísticas deverão preferencialmente ser arborizadas com 
palmeiras  de variadas espécies, intercaladas com arbustos e árvores ornamentais, 
de médio porte, perenes  e com raiz pivotante.   

§ 8º Os passeios públicos estão demonstradas esquematicamente na 
prancha 05 do Anexo III desta Lei. 

Art. 57. As vias arteriais e coletoras compõem o Sistema Viário Básico, do 
Município de Balneário Piçarras, por serem os principais corredores de transporte, e, 
portanto serão consideradas prioritárias para efeito de investimentos na malha viária 
urbana, recebendo tratamento diferenciado das vias locais. 
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Art. 58. Na abertura de novas vias, criadas a partir do parcelamento do 
solo, ficam definidas como vias principais do parcelamento as vias que servirem de 
ligação com o sistema viário existente. 

Parágrafo único. Para aprovação do projeto das novas vias criadas a partir 
do parcelamento do solo o Órgão Municipal de Planejamento Urbano, exigirá: 

I – gabarito específico em função da classificação da via e de acordo com 
o estabelecido na Prancha 01 do Anexo III desta Lei; 

II – projeto de integração das vias projetadas ao sistema viário existente; 

III – a implantação das diretrizes viárias sem que haja impacto direto ao 
fluxo de veículos do sistema viário existente; 

IV – quando as vias terminarem em divisas de terrenos, a implantação de 
praça de retorno, de forma a permitir a futura expansão e interligação das 
mesmas. 

Art. 59. Nos casos em que, na área onde se desenvolverá o parcelamento 
do solo, incida diretrizes viárias, estas, a critério do Órgão Municipal de Planejamento 
Urbano, poderão ter seu traçado alterado de forma a compatibilizar o arruamento 
proposto ao Sistema Viário Básico. 

Art. 60. Quando da ocupação de terrenos lindeiros às vias do Sistema Viário 
Básico, com previsão de alargamento, deverá ser observado o nível do pavimento 
futuro da via para definição dos acessos da edificação, uma vez que estes não 
poderão ter rampas ou escadas dentro da área de alargamento da via. 

Art. 61. A colocação de postes, caixas de passagem de tubos, fiações e 
outros componentes do mobiliário urbano, bem como plantio de árvores no passeio 
de vias com previsão de alargamento deverão ocorrer fora da área de alargamento 
da via, ficando assim localizadas dentro do passeio oficial previsto para a via. 

Art. 62. Os gabaritos de todas as vias serão marcados simetricamente a 
partir do eixo da via, obedecendo ao projeto da via ou a planta de loteamento 
aprovada e arquivada em cartório de registro de imóveis. 

§ 1º Em vias existentes com largura total superior ao gabarito oficial 
definido, esta largura deverá ser mantida, mesmo que o passeio venha a ficar maior 
que o definido no gabarito oficial da via. 

§ 2º  As vias locais secundárias, com urbanização consolidada e com largura 
total inferior ao gabarito oficial definido, a cargo da Secretaria de Planejamento 
Urbano, poderão ter os recuos frontais diminuídos para dois metros, para viabilizar o 
aproveitamento construtivo dos terrenos lindeiros a elas. 
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Art. 63. Nas vias onde o gabarito oficial já estiver implantado somente será 
permitida implantação de remansos no passeio, para implantação de paradas de 
ônibus, devidamente aprovado pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano. 

Art. 64. Os raios de curva do alinhamento predial na intersecção entre as 
vias locais e vias do Sistema Viário Básico são fornecidos pelo Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano ou adotado os estabelecidos pelo loteamento ou 
desmembramento aprovados, com raio de meio-fio mínimo de 6,00m (seis metros) 
exceto em casos onde o ângulo da concordância (AC) formado entre os 
prolongamentos dos alinhamentos de meio-fio da via que forma a intersecção seja 
maior que 90º. 

Parágrafo único. Para definição do raio de meio-fio toma-se o raio do 
alinhamento predial acrescido da largura do passeio menor. 

Art. 65. O traçado das diretrizes das vias constantes do Sistema Viário fica 
estabelecido na Prancha 01 do Anexo III desta Lei. 

Parágrafo único. O projeto definitivo das diretrizes do Sistema Viário 
Básico poderá ser alterado, desde que autorizado pelo Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano, quando da execução dos projetos de engenharia, desde que 
não altere a estrutura do Sistema Viário Básico. 

Art. 66. O Órgão Municipal de Planejamento Urbano, dependendo do porte 
e da localização do empreendimento ou do loteamento, em relação ao sistema viário, 
poderá exigir sistema especial de acesso com interseção em nível ou desnível, com 
ou sem canteiros e ilhas canalizadoras e de refúgio para pedestres, e/ou sinalização 
horizontal, vertical e semafórica. 

Art. 67. A regulamentação do tráfego no Sistema Viário Básico ficará a 
cargo do Órgão Municipal de Planejamento Urbano, a quem compete dentre outras 
funções estabelecer: 

I – o sentido do tráfego nas vias; 

II – os limites de velocidade permitidos; 

III - o tipo de tráfego permitido na via; 

IV – a permissão ou proibição do uso de estacionamento. 

Parágrafo único. Quando necessário o Órgão Municipal de Planejamento 
Urbano poderá criar zonas de estacionamento regulamentado, estipulando através 
de Lei específica a área de abrangência, o tempo de permanência e o valor a ser 
cobrado. 
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Art. 68. A responsabilidade pela sinalização viária no Município é exclusiva 
da Administração Municipal e a sua correta implantação e manutenção fica a cargo 
do Órgão Municipal de Planejamento Urbano. 

                                   

SUBSEÇÃO II 

 

DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

Art. 69. O Sistema de Transporte Coletivo de Balneário Piçarras funcionará 
com linhas de ônibus no esquema circular, com abrigos de passageiros padronizados 
dispostos ao longo do trajeto e de um Terminal de Integração de Transporte 
Coletivo. 

Parágrafo único. O modelo padrão dos abrigos de passageiros está 
caracterizado na Prancha 01 do Anexo IV desta Lei, podendo ser modificado pelo 
órgão municipal de planejamento urbano, desde que seja mantida a padronização do 
modelo no município. 

Art. 70. O terminal de integração terá acesso controlado de passageiros 
mediante o pagamento de passagem, permitindo ao usuário transferência gratuita de 
linha de ônibus nos terminais. 

Art. 71. O Sistema de Transporte Coletivo de Piçarras será composto por 04 
(quatro) linhas circulares: 

I – Linha Circular Verde (urbana); 

II – Linha Circular Vermelha (urbana); 

III – Linha Circular Amarela (urbana); e 

IV – Linha Circular Azul (municipal). 

Parágrafo Único. O traçado das linhas urbanas e a localização dos abrigos 
de passageiros estão caracterizados na prancha 02 do Anexo IV desta Lei. 

Art. 72. O Órgão Municipal de Planejamento Urbano fica responsável pela 
regulamentação, fiscalização, controle e atualização do Sistema de Transporte 
Coletivo.  
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SUBSEÇÃO III 

DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 

Art. 73. O Sistema Cicloviário de Balneário Piçarras será implantado em 
áreas não edificáveis, de menor impacto ambiental e ao longo de vias pré-
determinadas através de Ciclovias ou Ciclofaixas. 

Art. 74. Parques de estacionamentos de bicicletas deverão ser projetados no 
Terminal de Integração de Transporte Coletivo e em pontos estratégicos que 
facilitem e privilegiem o uso da bicicleta para os diversos fins. 

Art. 75. A largura mínima de cada ciclovia deverá ser de 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros) para pista com sentido único de circulação e 2,00m (dois 
metros) para pista com sentido duplo de circulação. 

Art. 76. A localização e o trajeto das ciclovias devem evitar sempre que 
possível o cruzamento de bicicletas com veículos acessando estabelecimentos 
lindeiros e/ou vias transversais. 

§ 1º  As ciclofaixas (junto a pistas de rolamento de veículos) e ciclovias 
(separadas fisicamente das pistas de rolamento de veículos) serão acompanhadas da 
adequada sinalização horizontal, vertical e semafórica. 

§ 2º  Os trechos de ciclovias e ciclofaixas devem ser integrados para permitir 
a circulação direta de bicicletas entre os bairros da cidade. 

§ 3º  O traçado básico do sistema cicloviário está representado na prancha 
01 do Anexo V desta Lei. 

Art. 77. É responsabilidade do Órgão Municipal de Planejamento Urbano o 
detalhamento, a fiscalização e a regulamentação específica do Sistema Cicloviário. 

 

SEÇÃO III 

DAS ÁREAS PÚBLICAS 

Art. 78. A política municipal de uso das áreas públicas tem como prioridade 
a melhoria das condições ambientais e o uso adequado das mesmas, proporcionando 
ao cidadão o exercício das garantias constitucionais de acesso: 

     I - a educação formal e continuada para todos, saúde e segurança 
pública; 
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     II - ao lazer, a cultura e ao esporte. 

§ 1º  As áreas públicas, observado o inciso II desse artigo, devem destinar-
se também a promoção e incentivo ao turismo, através da elaboração de projetos 
sistêmicos, que integrem as necessidades comunitárias à vocação turística do 
município. 

§ 2º  Sugestões de áreas existentes, com infra-estrutura urbana consolidada 
e ações que  atendem ao especificado no inciso II e parágrafo 1º desse artigo, estão 
caracterizados na prancha 01  do Anexo VIII e no Anexo IX desta Lei.  

Art. 79. São diretrizes da política municipal das áreas públicas: 

I – ordenar e disciplinar o uso das áreas públicas para a comercialização 
de produtos, realização de eventos e demais atividades, subordinados a 
preservação da qualidade e da identidade urbana; 

II – promover a preservação de áreas públicas livres, que proporcionem à 
população o contato com ambientes naturais, amenizando o ambiente 
urbano construído; 

III – compatibilizar o uso de áreas públicas com suas vocações e com as 
necessidades do Município; 

IV – promover a implantação de equipamentos de uso coletivo em áreas 
públicas adequadas, com infra-estrutura urbana e de fácil acesso à 
população; 

V – coordenar e monitorar as ações das concessionárias de serviços 
públicos e dos agentes públicos e privados na utilização das áreas 
públicas, mantendo cadastro e banco de dados. 

Art. 80. A localização de novos equipamentos de uso público como escolas, 
postos de saúde, creches, postos policiais, e outros, deverá atender às diretrizes 
fixadas no Art. 79 e aos seguintes critérios: 

I – localização preferencialmente integrada com outros equipamentos, 
distribuição uniforme na malha urbana, atendida a demanda; 

II – não poderão estar localizados em áreas sujeitas a inundação e em 
áreas de risco. 

§ 1º Sugestões de áreas existentes, com infra-estrutura urbana consolidada 
e ações que  atendem ao especificado no inciso I desse artigo, estão caracterizados 
na prancha 01  do Anexo VIII e no Anexo IX desta Lei.  
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Art. 81. A manutenção e a conservação das áreas e equipamentos públicos 
são de competência da Administração Municipal. 

§ 1º A Administração Municipal poderá estabelecer parcerias com a iniciativa 
privada para a conservação dos equipamentos e áreas públicas através da 
concessão, por tempo determinado, de espaços para divulgação da logomarca da 
empresa mantenedora. 

 

SEÇÃO IV 

DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Art. 82. A política municipal do patrimônio cultural tem como objetivo 
promover a conservação, proteção, recuperação, valorização de seu patrimônio 
cultural, estabelecendo normas e incentivos ao seu uso e ocupação, visando à 
preservação da cultura para as presentes e futuras gerações. 

Parágrafo único. Constituem o patrimônio cultural do Município de 
Balneário Piçarras, o conjunto de bens, de domínio público ou privado, cuja proteção 
ou preservação seja de interesse público, quer por sua vinculação histórica, ou por 
seu valor arquitetônico, arqueológico, artístico, etnográfico entre outros. 

Art. 83. São diretrizes da política municipal do patrimônio cultural: 

I – promover a preservação do patrimônio cultural edificado e dos sítios 
históricos, mantendo suas características originais e sua ambiência na 
paisagem urbana, por meio de tombamento ou outros instrumentos 
legais; 

II – identificar e definir os imóveis de valor cultural, histórico e 
arquitetônico, de interesse de conservação e preservação, que integrarão 
o Patrimônio Histórico e Arquitetônico do Município de Balneário Piçarras; 

III – orientar e incentivar o uso adequado do patrimônio cultural e dos 
sítios históricos. 

Art. 84. Serão considerados imóveis de valor cultural, histórico e 
arquitetônico, aqueles que fizerem parte da história de Balneário Piçarras e 
contribuírem para a preservação da paisagem tradicional da cidade, que constarão 
do Cadastro do Patrimônio Histórico e Arquitetônico do Município a ser implantado. 

Art. 85. A coordenação das ações que visam o cadastramento e a 
conservação dos imóveis de valor cultural, histórico e arquitetônico do Município 
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ficam a cargo do Órgão Municipal de Turismo e Cultura, e do Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano. 

§ 1º  Fica decretado como Patrimônio Histórico Municipal, o imóvel  situado 
à Rua Adolfo Cabral no. 800 – Bairro Santo Antônio – Piçarras – SC, que deverá ser  
tombado e restaurado para instalação do Museu Histórico-Antropológico do Balneário 
Piçarras e da Praça do Sambaqui.   

 § 2º A localização, os objetivos, o histórico e as estratégias para atender as 
especificações do parágrafo 1º desse artigo, estão caracterizados na prancha 01  do 
Anexo VIII e no Anexo IX desta Lei.  

 

SEÇÃO V 

 

DA PAISAGEM URBANA 

Art. 86. A paisagem urbana, entendida como a configuração visual e seus 
componentes, resultante da interação entre os elementos naturais, edificados, 
históricos e culturais, terá a sua política municipal definida com o objetivo de 
fortalecer uma identidade urbana, promovendo a preservação do patrimônio cultural 
e ambiental urbano. 

Art. 87. São diretrizes da política da paisagem urbana: 

I – proteger os elementos naturais, culturais e paisagísticos, permitindo a 
visualização do panorama e a manutenção da paisagem em que estão 
inseridos; 

II – promover a participação da comunidade na identificação, valorização, 
preservação e conservação dos elementos significativos da paisagem 
urbana; 

III – promover a identidade visual do mobiliário urbano, equipamentos e 
serviços municipais, definindo padrões para sua melhor identificação e 
integração na paisagem urbana. 

Art. 88. A coordenação das ações que visam atender o disposto nos artigos 
86 e 87 fica a cargo do Órgão Municipal de Planejamento Urbano e Órgão Municipal 
do Meio Ambiente. 
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SEÇÃO VI 

 

DA DISTRIBUIÇÃO, ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Art. 88. O sistema de distribuição e abastecimento de energia elétrica no 
Município de Piçarras será efetuado por concessionária, pública ou privada, que 
dever seguir as normas e padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEL. 

Parágrafo único. A concessionária do sistema deverá seguir as metas de 
atendimento e orientações do Órgão Municipal de Planejamento Urbano quanto às 
prioridades de expansão do sistema. 

Art. 89. A conservação, a manutenção e a ampliação do sistema de 
iluminação das vias públicas no Município de Balneário Piçarras serão de 
responsabilidade da Administração Municipal que deverá, se julgar necessário, 
contratar empresa especializada para executar os serviços necessários para o bom 
funcionamento do sistema. 

Parágrafo único. Os serviços previstos no caput deste artigo serão 
custeados pelos contribuintes municipais através de contribuição instituída por Lei 
específica. 

SEÇÃO VII 

 

DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

Art. 90. O serviços de comunicação no Município serão prestados por 
empresas da iniciativa privada que deverão solicitar autorização própria para 
instalação e funcionamento no Órgão Municipal de Planejamento Urbano e atender 
às normas estabelecidas pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL. 

Art. 91. Para a instalação de torres de transmissão, retransmissão ou 
captação de sinais, bem como para a instalação de equipamentos técnicos 
específicos, em terrenos próprios ou nas vias públicas, as empresas interessadas 
deverão obter licenciamento apropriado do Órgão Municipal de Planejamento 
Urbano. 
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TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURAÇÃO URBANA 

Art. 92. A estruturação urbana do Município Balneário Piçarras visa orientar, 
ordenar e disciplinar o crescimento do Município, através dos instrumentos de 
regulação que definem a distribuição espacial das atividades, a diversificação e a 
configuração da paisagem urbana no que se refere a sua distribuição físico-territorial, 
com as seguintes diretrizes: 

I – estimular a distribuição espacial da população e de atividades 
econômicas em áreas dotadas de serviços, de infra-estrutura e 
equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da capacidade 
instalada e reduzir os custos; 

II – hierarquizar o sistema viário, de forma a propiciar o melhor 
deslocamento de veículos e pedestres, atendendo as necessidades da 
população, do sistema de transporte coletivo e individual; 

III – estimular a expansão linear das atividades econômicas ao longo de 
corredores de comércio e serviços; 

IV – fortalecer a identidade e a paisagem urbana do Balneário Piçarras, 
mantendo escalas de ocupação compatíveis com seus valores naturais e 
paisagísticos; 

V – utilizar racionalmente o território do Município, considerando sua 
vocação, infra-estrutura e recursos naturais; 

VI – promover a integração entre as políticas físico-territorial e ambiental 
com a política sócio-econômica; 

VII – estabelecer normas específicas de uso e ocupação do solo para a 
proteção dos recursos naturais, áreas de mananciais e bacias 
hidrográficas; 

VIII – promover a distribuição espacial dos equipamentos e serviços 
públicos, de forma a atender as necessidades da população atual e futura; 

IX – definir as condições e parâmetros para regularizar os assentamentos 
consolidados incorporando-os à estrutura urbana, respeitando o interesse 
público e o meio ambiente. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEARIO PICARRAS 
CNPJ: 83.102.335/0001-48 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Alexandre G. Figueredo, 68 – Balneário Piçarras – SC – CEP: 88.380-000 – Fone (47) 3347-4747 

 

 

SEÇÃO I 

 

DA DIVISÃO FÍSICO-TERRITORIAL 

Art. 93. O Município de Balneário Piçarras fica dividido em: 

I - Área Urbana: definida segundo limites fixados pela Lei do Perímetro 
Urbano e destinada para as atividades tipicamente urbanas; 

II - Área Rural: área do território municipal formada pelos espaços 
destinados à prática de atividades ligadas à agropecuária e pelas áreas 
não urbanizáveis destinadas à conservação dos recursos naturais e à 
contenção do crescimento da cidade. 

Parágrafo único. A Área Rural desempenha funções complementares às 
funções urbanas, destinando-se a suprir o abastecimento, satisfazer as necessidades 
de espaços verdes peri-urbanos, bem como salvaguardar a qualidade da paisagem 
natural que propicia o desenvolvimento de atividades de lazer e de turismo. 

Art. 94. A Divisão Físico-Territorial do Município passa a ser a seguinte: 

I – a área urbana será dividida em uma Região Central e quatro Bairros 
com as seguintes delimitações: 

a) Região Central: delimita-se à leste com o Oceano Atlântico; ao Sul, onde 
o Município faz divisa com o Município de Penha, com o Rio Piçarras; à 
Oeste com o Rio Piçarras; e ao Norte com o eixo da  Rua Camarão; 

b) Bairro Nossa Senhora da Paz: delimita-se à Leste com o Rio Piçarras; ao 
Sul, onde o Município faz divisa com o Município de Penha, com o eixo da 
Rodovia SC – 414, à Oeste com o eixo da Rodovia BR – 101; e ao Norte 
com os eixos da Rua Alexandre Guilherme Figueiredo e Rua Maria Pinto 
Santana; 

c) Bairro Santo Antônio: delimita-se à Leste com Rio Piçarras; ao Sul com 
os eixos da Rua Alexandre Guilherme Figueiredo e Rua Maria Pinto 
Santana; à Oeste com o eixo da Rodovia BR - 101; e ao Norte com o Rio 
Piçarras; 

d) Bairro Nossa Senhora da Conceição: delimita-se à Leste com o eixo da 
Rodovia BR - 101; ao Sul, onde o Município faz divisa com o Município de 
Penha, com os limites fixados pela Lei do Perímetro Urbano; à Oeste com 
os limites fixados pela Lei do Perímetro Urbano; e ao Norte com o Rio 
Piçarras; 
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e) Bairro Bela Vista: delimita-se à Leste com o Ribeirão ferido; ao Sul com 
o Rio Piçarras; à Oeste com os limites fixados pela Lei do Perímetro 
Urbano; e ao Norte, onde o Município faz divisa com o Município de Barra 
Velha;  

f) Bairro Itacolomi: delimita-se à Leste com o Oceano Atlântico; ao Sul com 
o eixo da Rua Camarão; à Oeste com Ribeirão Ferido; novamente ao Sul 
com o Rio Piçarras;  e ao Norte, onde o Município faz divisa com o 
Município de Barra Velha com os limites da Lei do Perímetro Urbano. 

II – A Área Rural do Município é composta por 6 (seis) Localidades: 
Localidade de Morro Alto; Localidade de Medeirinhos; Localidade de São 
Braz; Localidade de Rio Novo; Localidade de Nova Descoberta e 
Localidade da Lagoa. 

   § 1º Fica a cargo da Secretaria de Planejamento Urbano a inclusão e 
delimitação da Localidade de Morretes, na zona rural. 

   Parágrafo único. A divisão Físico-Territorial do Município está 
representada no Anexo VI desta Lei. 

 

SEÇÃO II 

 

DO MACROZONEAMENTO 

Art. 95. O macrozoneamento é o estabelecimento de áreas diferenciadas de 
adensamento, uso e ocupação do solo, visando dar a cada região, melhor utilização 
em função das diretrizes de crescimento, da mobilidade urbana, características 
ambientais e locacionais, com o objetivo de garantir o desenvolvimento harmônico 
da cidade e o bem estar da sua comunidade. 

Art. 96. O Macrozoneamento Municipal conforme Anexo VII, parte 
integrante desta Lei, é composto de: 

I – Área Urbana, dividida em: 

a) Áreas de Restrição à Ocupação Imediata, que correspondem aos 
loteamentos aprovados onde não tenham sido implantadas a infra-
estrutura mínima, o sistema viário não tenha sido aberto e áreas ainda 
não parceladas, onde a Prefeitura efetuará investimentos a médio e 
longo prazos; 
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b) Áreas de Urbanização Prioritária – são as áreas onde a Prefeitura 
deverá direcionar seus investimentos a curto e médio prazos, 
priorizando as obras de infra-estrutura urbana. 

 II – Área Rural que compreende: 

a) Zona Rural: onde deve ser incentivada a ocupação com atividades 
agropecuárias e culturas permanentes, com os plantios respeitando as 
curvas de nível; 

b) Núcleos Rurais: são áreas adjacentes as 6 (seis) localidades, onde 
poderão ser implantadas as atividades de apoio ao uso rural, uso 
residencial unifamiliar e uso recreacional; 

c) Zonas de Proteção Ambiental: compreende as Zonas de Preservação 
Permanente, onde será permitida somente a preservação, conservação 
pesquisa científica, recreação e lazer, e as Zonas de Proteção Especiais 
que são as áreas com remanescentes de mata nativa, terrenos com 
grande declividade, mananciais de água que poderão receber alguns 
tipos de uso desde que com rígido controle ambiental. 

Art. 97. O Macrozoneamento Urbano, conforme representado no Anexo VII, 
parte integrante dessa Lei, é dividido nas seguintes áreas: 

I – Área de Especial Interesse Turístico – área paralela à orla onde devem 
ser incentivadas as atividades voltadas ao turismo, com alturas 
compatíveis com a proteção da orla marítima;  

II – Área de Especial Interesse Público - Compreendem as faixas de terra 
de transição entre as Zonas de Preservação Permanente e de  Proteção 
Ambiental  e demais Zonas lindeiras a elas; áreas de terra públicas e/ou 
particulares de fundamental importância para conservação do patrimônio 
histórico do município e de equipamentos públicos  de interesse social e/ou 
turístico;  a faixa de terra da orla marítima em toda a extensão do 
Município e numa largura de 24m (vinte e quatro metros) a contar da linha 
média entre o final da faixa de areia e o início da vegetação de dunas e/ou 
restinga; 

III - Área de Especial Interesse Social – são áreas com ocupação irregular, 
com população de baixa renda, que serão objeto de intervenção e 
integração à malha urbana consolidada; 

VI –  Áreas de Interesse Ambiental – compreendem as Zonas de 
Preservação Permanente – ZPP e as Zonas de Proteção Ambiental – ZPA, 
incluindo os terrenos alagadiços e sujeitos a inundação.  
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V - Áreas Residenciais de Baixa Densidade – são as áreas que não dispõe 
de infra-estrutura, onde não se deve incentivar a ocupação; 

VI -  Áreas Residenciais de Média e Alta Densidade – áreas onde se deve 
promover prioritariamente a ocupação residencial, de acordo com a infra-
estrutura implantada e a proximidade com as áreas e corredores 
comerciais e de serviços. 

VII -  Áreas e Corredores Comerciais e de Serviços – compreendem as 
áreas com ocupação mista de alta densidade, coincidindo com a infra-
estrutura viária implantada; 

VIII – Áreas de Desenvolvimento Industrial – são as áreas lindeiras a BR-
101, destinadas a implantação de atividades industriais não poluitivas; 

IX – Áreas de Apoio ao Uso Industrial – compreendem as áreas com 
ocupação mista, onde poderão se implantar as atividades de apoio ao uso 
industrial e a habitação; 

 § 1º  As Zonas Especiais de que tratam os incisos I, II e III, compreendem 
áreas do território municipal, urbanas e rurais,  que necessitam de tratamento 
especial conforme definição, à posteriori,  de parâmetros reguladores de uso e 
ocupação do solo. Essas áreas demandam planos próprios de urbanismo, 
diferenciando-as dos padrões adotados como regra geral em virtude de 
características sócioespaciais diferenciadas.  

          § 2º  Os Planos de Urbanismo próprios deverão ser elaborados  pela 
Secretaria de Planejamento Urbano, ouvidas demais secretarias, e órgãos 
municipais, que tenham vinculação direta com  as áreas envolvidas no prazo máximo 
de dois anos contados a partir da data de publicação dessa lei; 

  § 3º  O CONCIDADE deverá apreciar  os  Planos de Urbanismo de que trata 
o parágrafo  2º desse artigo. 

  § 4º Deverá ser estabelecido um sistema de coordenadas, por uma equipe 
técnica de planejamento urbano municipal, para delimitar os limites da faixa de terra 
da orla marítima de que trata o inciso II deste artigo.       

 § 5º As plantas contidas no Anexo VII, apresentam de forma esquemática 
as áreas diferenciadas de uso e ocupação do solo que deverão ser respeitadas na 
elaboração da legislação urbanística. 

 § 6º A compartimentação das macrozonas, de acordo com o suporte 
natural, infra-estrutura, densidades, uso e ocupação do solo, serão objeto da Lei de 
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo. 
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                                           SEÇÃO III 

 

DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL 

Art. 98. Ficam declaradas como Áreas de Especial Interesse Público e Social  
as áreas urbanas delimitadas no macrozoneamento como Áreas de Proteção 
Ambiental e de Interesse Social. 

Parágrafo único. Nas Áreas declaradas de Especial Interesse Público e 
Social, de propriedade privada, o Município poderá se utilizar dos instrumentos de 
política urbana estabelecidos nesta Lei com a finalidade de:  

I – regularização fundiária; e 

II – implantação de parques e reservas de preservação e conservação 
ambiental. 

Art. 99. Por proposta do Órgão Municipal de Planejamento Urbano e do 
Órgão Municipal do Meio Ambiente, ouvido o ConCidade, novas áreas poderão ser 
declaradas e delimitadas como Áreas de Especial Interesse Público, Social e de 
Interesse Ambiental, por Ato do Poder Executivo, quando necessárias à: 

I – implantação de programas habitacionais de baixa renda; 

II – programas específicos de urbanização e regularização fundiária; 

III – implantação de parques e reservas de preservação ambiental; 

IV – implantação de equipamentos de segurança pública; 

V – implantação de equipamentos de uso comunitário; 

VI – expansão do sistema viário municipal. 

Art. 100. Para as Áreas declaradas de Especial Interesse Público, o Poder 
Executivo, após parecer do Órgão Municipal de Planejamento Urbano, do Órgão 
Municipal de Meio Ambiente e do ConCidade poderá estabelecer padrões especiais de 
urbanização, parcelamento da terra, e uso e ocupação do solo. 

Art. 101. Para as Áreas declaradas de Especial Interesse Público e Social, o 
Poder Executivo, poderá, na forma da Lei: 
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I – proibir a edificação ou o parcelamento do solo, ou ambos, atendendo 
aos interesses públicos; 

II - impor imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, 
progressivo no tempo. 

 

SEÇÃO IV 

 

DO PARCELAMENTO, ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Art. 102. O território do Município será ordenado por meio do parcelamento, 
zoneamento, uso e ocupação do solo para atender as funções econômicas e sociais 
da cidade, compatibilizando o desenvolvimento urbano, sistema viário, as condições 
ambientais e a oferta de equipamentos e serviços públicos. 

Parágrafo único. As Leis de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e de 
Parcelamento do Solo, deverão estar compatibilizadas com as diretrizes deste PMDU 
– Balneário Piçarras. 

Art. 103. Zoneamento é a divisão do território do Município, visando dar a 
cada região melhor utilização em função do sistema viário, topografia e infra-
estrutura existente, através da criação de zonas de uso e ocupação do solo e 
adensamento diferenciados. 

Art. 104. Todo e qualquer parcelamento do solo no Município, deverá 
obedecer ao disposto nesta Lei, nas Leis de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, e 
de Parcelamento do Solo, dependendo sempre de prévia aprovação do Órgão 
Municipal de Planejamento Urbano. 

Art. 105. A Lei de Parcelamento do Solo estabelecerá dentre outras 
exigências: 

I – os percentuais mínimos que o Poder Público exigirá do loteador para a 
implantação do sistema viário, e equipamentos comunitários e urbanos; 

II – parâmetros mínimos quanto à preservação do meio ambiente, quanto 
ao tamanho dos lotes, dimensão das quadras e infra-estrutura mínima de 
pavimentação, saneamento e energia elétrica; 

III – as condições de integração à malha viária existente. 
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SEÇÃO V 

DAS EDIFICAÇÕES 

Art. 106. Nenhuma edificação, reforma, restauração, demolição ou qualquer 
obra para fins urbanos será feita sem prévia autorização do Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano. 

§ 1º Os projetos de edificações, reformas, acréscimos, restaurações, 
demolições ou qualquer obra para fins urbanos, deverão ser elaborados de acordo 
com esta Lei, a Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo e com as normas 
específicas do Código de Obras. 

§ 2º As ampliações de construções existentes fora do alinhamento exigido e 
que não interferirem no sistema viário serão permitidas, respeitados os índices 
urbanísticos vigentes e desde que a parte a construir respeite o novo alinhamento. 

§ 3º As edificações, reformas, ou quaisquer obras para fins urbanos, em 
desacordo com esta Lei, com a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e com 
os Códigos de Obras e de Posturas ficarão sujeitas a multas, embargos 
administrativos e à demolição sem prejuízo das demais cominações legais. 

 

SEÇÃO VI 

DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS 

Art. 107. Para os efeitos desta Lei e das Leis de Parcelamento e de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, ficam definidos os seguintes índices 
urbanísticos: 

I – Taxa de Ocupação – é o percentual expresso pela relação entre a 
maior área de projeção horizontal da edificação sobre o solo e área do 
terreno onde se pretende implantar a edificação. 

II – Coeficiente de Aproveitamento – é o índice estabelecido para cada 
zona, que multiplicado pela área do terreno, define a área máxima 
construída nesse terreno. 

III – Altura da Edificação – é definida pela dimensão vertical, expressa em 
metros, medida desde o plano horizontal que passa pelo ponto mais baixo 
da edificação, denominado de andar térreo ou primeiro pavimento, até o 
plano horizontal que passa pelo ponto mais alto da edi0ficação. 
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IV – Recuo Frontal – é a medida linear, ortogonal ao alinhamento predial, 
obtida pela distância entre o alinhamento e o plano vertical que passa pelo 
elemento mais saliente da edificação em relação a frente do imóvel. 

V – Afastamento das Divisas – é a distância mínima perpendicular entre a 
edificação e as divisas laterais e de fundos do terreno. 

VI – Coeficiente de Permeabilidade – é o percentual da área do terreno 
que deve ser mantido permeável. 

VII – Dimensão do Lote – é estabelecida para fins de parcelamento do 
solo e ocupação do lote, e indicado pela testada e área mínima. 

 

SEÇÃO VII 

 

DOS USOS 

Art. 108. De acordo com a sua categoria, porte e natureza, em cada zona, 
usos são considerados: 

I – Adequados – compreendem os usos que apresentam clara 
compatibilidade com as finalidades urbanísticas da zona onde estiver 
inserido. 

II – Tolerados – compreendem os usos cuja instalação é prejudicada pelos 
usos adequados à zona. 

III – Inadequados – compreendem os usos cuja compatibilização com a 
zona na qual o imóvel está inserido, depende de autorização ou de 
regulamentação específica proposta pelo Órgão de Planejamento Urbano 
do Município. 

IV – Proibidos – compreendem os usos, que por sua categoria, escala ou 
natureza, são incômodos, perigosos ou nocivos e são incompatíveis com a 
finalidade urbanística da zona na qual o imóvel está inserido. 

V – Incentivados – compreendem os usos que em relação à zona na qual 
o imóvel está inserido, são de interesse ao desenvolvimento e que 
deverão receber incentivos à sua implantação. 

Art. 109. Os usos do solo segundo suas categorias classificam-se em: 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEARIO PICARRAS 
CNPJ: 83.102.335/0001-48 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Alexandre G. Figueredo, 68 – Balneário Piçarras – SC – CEP: 88.380-000 – Fone (47) 3347-4747 

 

I – Residencial – edificação destinada à habitação permanente, podendo 
ser unifamiliar ou multifamiliar. 

II – Prestação de Serviços – usos pelos quais fica caracterizado o préstimo 
de mão-de-obra ou assistência de ordem intelectual ou espiritual. 

III – Comércio – usos pelos quais fica definida a relação de troca, 
estabelecendo-se a circulação de mercadoria. 

IV – Institucional – usos que englobam órgãos públicos e autarquias. 

V – Industrial – são as atividades pelas quais resulta a produção de bens 
pela transformação de insumos. 

VI – Agropecuária – são as atividades de produção de plantas, criação de 
animais, agroindústria e piscicultura. 

VII – Extrativismo – são as atividades de extração mineral e vegetal. 

 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

 

SEÇÃO I 

DOS INSTRUMENTOS EM GERAL 

Art. 110. Para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, para o planejamento, controle, gestão e promoção 
do desenvolvimento urbano, o Município de Balneário Piçarras adotará os 
instrumentos previstos no Art. 4º da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 
– Estatuto da Cidade, sem prejuízo de outros instrumentos de política urbana. 

Art. 111. Os instrumentos de política urbana que demandem dispêndio de 
recursos por parte do Poder Público Municipal devem ser objeto de controle social, 
garantida a participação da comunidade, movimentos e entidades da sociedade civil. 

Art. 112. O Município atualizará e adaptará suas normas administrativas e 
tributárias, de modo a criar mecanismos para a implementação do PMDU – Balneário 
Piçarras e desestimular os usos desconformes com as diretrizes e proposições 
aprovadas nesta Lei e com as normas estabelecidas nas demais Leis e Códigos que 
compõem este Plano. 
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§ 1º Para efeito deste artigo, com o intuito de promover a adequação dos 
investimentos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, poderão ser 
empregados além de outros previstos nas legislações Federal e Estadual, os 
seguintes instrumentos jurídicos, tributários e financeiros: 

I – concessão de direito real de uso resolúvel; 

II – incentivos fiscais; 

III – contribuição de melhoria; 

IV – imposto predial e territorial urbano, progressivo no tempo; 

V – parcelamento, edificação ou utilização compulsória; 

VI – direito de preempção; 

VII – direito de superfície; 

VIII – transferência do direito de construir; 

IX – outorga onerosa do direito de construir; 

X – operações urbanas consorciadas; 

XI – desapropriação para fins de reforma urbana; 

XII – consórcio imobiliário; 

XIII – estudo de impacto de vizinhança; 

§ 2º A concessão de direito real de uso resolúvel, os incentivos fiscais e a 
contribuição de melhoria, serão regidos pela legislação que lhes é própria.  

Art. 113. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas 
aos serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. 

Art. 114. A política fiscal se compatibilizará com a política de 
desenvolvimento urbano, no sentido do aproveitamento racional do solo e da função 
social da propriedade, sendo aplicada sempre em áreas previamente demarcadas em 
Lei Municipal específica, que fixará também as condições e prazos para sua execução 
a fim de evitar o seu uso de forma arbitrária e não condizente com o interesse 
coletivo.  
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SEÇÃO II 

DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO 

Art. 115. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos 
nas alíneas do § 2º do Art. 116 desta Lei o Município procederá à aplicação do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no 
tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

§ 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na Lei 
específica e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada 
a alíquota máxima de quinze por cento. 

§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o solo não esteja 
atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até 
que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no Art. 139 
desta Lei. 

§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação 
progressiva de que trata este artigo. 

 

SEÇÃO III 

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA 

Art. 116. Lei específica, baseada nas diretrizes deste PMDU – Balneário 
Piçarras, poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios de terrenos vagos, fixando as áreas, condições e prazos para sua 
execução. 

§ 1º O instrumento de que trata o “caput” deste artigo será aplicado nas 
áreas definidas no macrozoneamento municipal como Áreas de Urbanização 
Prioritária. 

§2º Os prazos para início do parcelamento, da edificação ou da utilização 
não poderão ser inferiores a: 

I – um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no 
órgão municipal competente; 

II – dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do 
parcelamento, edificação ou utilização. 
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§ 3º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a Lei 
Municipal específica a que se refere o “caput” deste artigo poderá prever a conclusão 
em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento 
como um todo. 

§ 4º O proprietário será notificado pelo Órgão Municipal competente para o 
cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada na matrícula do 
Registro de Imóveis.  

§ 5º A notificação de que trata o parágrafo anterior se fará por: 

I – funcionário do Órgão Municipal competente ao proprietário do imóvel 
ou ao representante legal da empresa, em caso de o proprietário se 
constituir em pessoa jurídica; 

II – edital público quando frustrada, por três vezes, a tentativa de 
notificação na forma prevista no inciso I. 

Art. 117. A transmissão do imóvel, por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, 
posterior a data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação 
ou utilização previstos no artigo anterior, sem interrupção dos prazos, contados a 
partir da data da notificação, ao novo proprietário. 

Art. 118. O não cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar 
possibilitará ao Município desapropriar o terreno, facultando-se sua alienação a 
terceiros que se comprometam a cumprir a obrigação estabelecida. 

 

SEÇÃO IV 

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

Art. 119. O direito de preempção confere ao Município preferência para 
aquisição de terreno urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.  

§ 1º Lei Municipal específica baseada nas diretrizes deste PMDU – Balneário 
Piçarras, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará o prazo 
de vigência que não será superior a 5 (cinco) anos, renovável por igual período a 
partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência. 

§ 2º O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência 
fixado na forma do § 1o, independentemente do número de alienações referentes ao 
mesmo imóvel. 
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Art. 120. O direito de preempção será exercido para atender às seguintes 
finalidades: 

I – regularização fundiária; 

II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III – constituição de reserva fundiária; 

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 
interesse ambiental; 

VIII – ampliação do sistema viário municipal; 

IX – outras finalidades de interesse social ou de utilidade pública. 

Parágrafo único. A Lei Municipal específica prevista no § 1o do Art. 119 
desta Lei deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção em 
uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo. 

Art. 121. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o terreno, 
mencionando o preço desejado para que o Município manifeste sua opção de 
compra, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 1o À notificação mencionada no “caput” deste artigo será anexada, quando 
existir, proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, 
da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade. 

§ 2o O Município fará publicar, em Órgão Oficial de divulgação e em pelo 
menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da 
notificação recebida nos termos do “caput” deste artigo e da intenção de aquisição 
do imóvel nas condições da proposta apresentada. 

§ 3o Transcorrido o prazo mencionado no “caput” deste artigo sem 
manifestação, entende-se estar o Município desinteressado da aquisição, podendo o 
proprietário realizar livremente a alienação. 

§ 4º Caso o Município discorde do preço constante da notificação e não 
entre em composição amigável com o alienante, poderá requerer o arbitramento 
judicial na forma do Código Civil. 
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§ 5º Realizado o arbitramento judicial, a parte que não concordar com o 
preço poderá desistir do negócio, responsabilizando-se o Município pelo pagamento 
das custas. 

§ 6º Se a desistência for do proprietário, este somente poderá realizar a 
alienação de acordo com o preço arbitrado judicialmente, monetariamente corrigido, 
no prazo de 1 (um) ano.  

§ 7o Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a 
apresentar ao Município, no prazo de 30 (trinta dias), cópia do instrumento público 
de alienação do imóvel. 

§ 8o A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada 
é nula de pleno direito. 

§ 9o Ocorrida a hipótese prevista no § 8o o Município poderá adquirir o 
imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta 
apresentada, se este for inferior àquele. 

Art. 122. No arbitramento do preço não será considerada a valorização 
decorrente de investimentos públicos na área, após a data da publicação da Lei a 
que se refere o § 1o do Art. 119. 

 

SEÇÃO V 

DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

Art. 123. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de 
superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante 
escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

§ 1o O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou 
o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, 
atendida a legislação urbanística. 

§ 2o A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. 

§ 3o O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que 
incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua 
parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da 
concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato 
respectivo. 
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§ 4o O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os 
termos do contrato respectivo. 

§ 5o Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus 
herdeiros. 

Art. 124. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o 
superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em 
igualdade de condições à oferta de terceiros. 

Art. 125. Extingue-se o direito de superfície: 

I – pelo advento do termo; 

II – pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo 
superficiário. 

Art. 126. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno 
domínio do terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, 
independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o 
contrário no respectivo contrato. 

§ 1o Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície 
se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for 
concedida. 

§ 2o A extinção do direito de superfície será averbada no Cartório de 
Registro de Imóveis. 

 

SEÇÃO VI 

DOS INCENTIVOS E DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Art. 127. Lei Municipal específica, baseada no PMDU – Balneário Piçarras, 
poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em 
outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto na 
Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, quando o referido imóvel for 
considerado necessário para fins de: 

I – ampliação do sistema viário municipal; 

II – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
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III – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, 
ambiental, paisagístico, social ou cultural; 

IV – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. 

§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao 
Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a IV do 
“caput” deste artigo. 

§ 2º A transferência do direito de construir se dará para qualquer zona, com 
exceção da Área Rural, Áreas Residenciais de Baixa Densidade, Áreas de Especial 
Interesse Público, Áreas de Especial Interesse Turístico e Áreas de Interesse 
Ambiental definidas no macrozoneamento, respeitados os limites dos Art. 128 e 129 
desta Lei. 

§ 3º A transferência do direito de construir poderá, a critério do Órgão 
Municipal de Planejamento Urbano, ser feita para a mesma gleba ou lote. 

§ 4º Poderá ser autorizada a transferência do direito de construir de imóvel 
totalmente atingido por Zona de Preservação Permanente, atribuindo-se coeficiente 
de aproveitamento 1 (um) para efeito da utilização desse instrumento. 

Art. 128. O imóvel que vier a receber a transferência do potencial 
construtivo, poderá acrescer o coeficiente de aproveitamento e sua taxa de ocupação 
em até 20 % (vinte por cento) do original.  

Art. 129. Os imóveis aptos a receber a transferência do potencial 
construtivo não poderão acrescentar pavimentos sobre o gabarito estabelecido. 

Art. 130. O proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel ou parte dele, 
para as finalidades dispostas nos incisos I a IV do artigo 127, poderá exercer em 
outro local ou alienar, mediante escritura pública o direito de construir previsto na 
Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e ainda não exercido, acrescido de 
incentivo. 

Art. 131. O incentivo construtivo consistirá na autorização para ser erigida 
construção acima dos limites previstos pela legislação em vigor, mediante o 
compromisso formal do proprietário do imóvel de interesse para implantação de 
equipamento urbano e comunitário em doá-lo ao poder público. 

§ 1º O ato de formalização do compromisso será averbado à margem da 
matrícula do imóvel a ser doado. 

§ 2º Para efeito deste artigo o coeficiente de aproveitamento e a taxa de 
ocupação do lote que receberá o incentivo, será majorado em 20% (vinte por cento). 
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Art. 132. A doação de imóvel poderá ocorrer por proposta do Poder Público 
ou através de proposta dos interessados, avaliado o interesse público pelo Órgão 
Municipal de Planejamento Urbano. 

 

SEÇÃO VII 

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Art. 133. O Poder Executivo poderá autorizar, desde que seja de interesse 
público, a outorga onerosa do direito de construir como excedente do coeficiente de 
aproveitamento e da taxa de ocupação, mediante pagamento destinado à 
implantação de equipamento urbano e comunitário e habitação de interesse social, 
observado os demais parâmetros urbanísticos. 

Parágrafo único. Para efeito deste artigo o coeficiente de aproveitamento e 
a taxa de ocupação do lote a ser edificado poderá será majorado em até 20% (vinte 
por cento) para todas as zonas, com exceção da Área Rural, Áreas de Baixa 
Densidade, Áreas de Interesse Ambiental, Áreas de Especial Interesse Público, 
localizadas na orla marítima, e  definidas no Macrozoneamento. 

Art. 134. O valor a ser pago pela outorga onerosa do direito de construir 
será equivalente ao custo de mercado do terreno necessário para a edificação da 
área excedente, de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

((A x TO) IMTO) - (A x TO) 
TN = -----------------------------------  

TO 

VP = 100% do valor de mercado de (TN).  

sendo:  

A = Área do Terreno (m²).  
TO = Taxa de Ocupação Permitida.  
IMTO = Índice de Majoração da Taxa de Ocupação = 1,2  
TN = Terreno Necessário para a Edificação da Área Excedente.  
VP = Valor a ser Pago pela Outorga Onerosa do Direito de Construir.  

§ 1º O valor da outorga onerosa do direito de construir poderá ser pago em 
espécie, em parcela única, no ato da emissão do alvará de licença para construção, 
ou em terreno adquirido por valor equivalente, que reverterá ao patrimônio público, 
em local previamente determinado pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano.  
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Art. 135. As receitas provenientes da outorga onerosa do direito de 
construir reverterão para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

SEÇÃO VIII 

DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

Art. 136. Lei Municipal específica, baseada nas diretrizes desse PMDU – 
Balneário Piçarras, poderá delimitar área para aplicação de operações consorciadas. 

§ 1o Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções 
e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 
objetivo de alcançar, em uma área, transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a valorização ambiental. 

§ 2o Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 
medidas: 

I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, 
considerado o impacto ambiental delas decorrente; 

II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas 
em desacordo com a legislação vigente. 

Art. 137. Da Lei específica que aprovar a Operação Urbana Consorciada 
constará o Plano de Operação Urbana Consorciada, contendo, no mínimo: 

I – definição da área a ser atingida; 

II – programa básico de ocupação da área; 

III – programa de atendimento econômico e social para a população 
diretamente afetada pela operação; 

IV – finalidades da operação; 

V – estudo prévio de impacto de vizinhança; 

VI – contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 
investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos 
incisos I e II do § 2o do Art. 136 desta Lei; 
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VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 
representação da sociedade civil. 

§ 1o Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal na forma do inciso VI 
deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 

§ 2o A partir da aprovação da Lei específica de que trata o “caput”, são nulas 
as licenças e autorizações a cargo do Poder Público Municipal expedidas em 
desacordo com o Plano de Operação Urbana Consorciada. 

Art. 138. A Lei específica que aprovar a operação urbana consorciada 
poderá prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados 
de potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados 
diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. 

§ 1o Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente 
negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da 
operação. 

§ 2o Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial 
adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões 
estabelecidos pela Lei de Zoneamento, Uso e ocupação do Solo, até o limite fixado 
pela Lei específica que aprovar a operação urbana consorciada. 

SEÇÃO IX 

DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS 

Art. 139. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o 
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o 
Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos 
da dívida pública. 

§ 1o Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal 
e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% (seis por 
cento) ao ano. 

§ 2o O valor real da indenização: 

I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante 
incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área 
onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o § 5o do Art. 
116 desta Lei; 
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II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 
compensatórios. 

§ 3o Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para 
pagamento de tributos. 

§ 4o O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo 
máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 

§ 5o O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo 
Poder Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, 
nesses casos, o devido procedimento licitatório. 

§ 6o Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5o as 
mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização, previstas no Art. 116 
desta Lei. 

SEÇÃO X 

DOS CONSÓRCIOS IMOBILIÁRIOS 

Art. 140. O Poder Público Municipal poderá facultar ao proprietário de área 
atingida pela obrigação de que trata o “caput” do Art. 116 desta Lei, a requerimento 
deste, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização 
financeira do aproveitamento do imóvel. 

§ 1o Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de 
urbanização ou edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público 
Municipal seu imóvel e, após a realização das obras, recebe como pagamento, 
unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. 

§ 2o O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário 
será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o 
disposto no § 2o do Art. 139 desta Lei. 

 

SEÇÃO XI 

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art. 141. Lei Municipal específica definirá os empreendimentos e atividades 
privados ou públicos que dependerão de elaboração de Estudo Prévio de Impacto de 
Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou 
funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. 
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Art. 142. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população 
residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes 
questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, 
que ficarão disponíveis para consulta no Órgão Municipal de Planejamento Urbano, 
por qualquer interessado. 

Art. 143. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), requerido nos termos da Legislação 
Ambiental Federal. 

 

TÍTULO IV 

 

DA GESTÃO URBANA 

CAPÍTULO I 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Art. 144. Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 
instituindo estruturas e processos democráticos e participativos, que visam o 
desenvolvimento contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão da política 
urbana. 

Art. 145. São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: 
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I – criar canais de participação da sociedade na gestão municipal da 
política urbana; 

II – garantir eficiência e eficácia à gestão, visando a melhoria da 
qualidade de vida, promovendo a integração entre órgãos e entidades 
municipais afins ao desenvolvimento urbano; 

III – instituir um processo permanente e sistematizado de detalhamento, 
atualização e revisão do PMDU – Balneário Piçarras. 

Art. 146. São diretrizes para atender os objetivos do Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão: 

I – buscar a cooperação com os governos federal, estadual e com os 
Municípios integrantes da AMFRI, no processo de planejamento e gestão 
das questões de interesse comum; 

II – promover a participação de setores organizados da sociedade e da 
população nas políticas de desenvolvimento urbano, voltando as ações do 
Governo Municipal para os interesses da comunidade e capacitando a 
população de Balneário Piçarras para o exercício da cidadania; 

III – viabilizar parcerias com a iniciativa privada no processo de 
urbanização mediante o uso de instrumentos da política urbana quando 
for do interesse público e compatível com a observância das funções 
sociais da cidade; 

IV – instituir mecanismos permanentes para implementação, revisão e 
atualização do PMDU – Balneário Piçarras, articulando-o com o processos 
de elaboração e execução do orçamento municipal; 

V – instituir processo de elaboração, implementação e acompanhamento 
de planos, programas, anteprojetos de lei e projetos urbanos, assim como 
sua permanente revisão e atualização. 

Art. 147. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão atuará nos 
seguintes níveis: 

I – nível de formulação de estratégias, das políticas e de atualização do 
PMDU – Balneário Piçarras; 

II – nível de gerenciamento do PMDU – Balneário Piçarras, de formulação 
e aprovação dos programas e projetos para sua implementação; 

III – nível de monitoramento e controle dos instrumentos urbanísticos e 
dos programas e projetos aprovados. 
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Art. 148. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão será composto 
por: 

I – Conselho da Cidade de Balneário Piçarras – ConCidade. 

II – Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU. 

III – Órgãos da administração direta e indireta envolvidos na elaboração 
de estratégias e políticas de desenvolvimento urbano e ambiental. 

IV – Sistema de Informações Municipais – SIM. 

Art. 149. Para compor o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, ficam 
criados os Órgãos Municipais de Planejamento Urbano, de Meio Ambiente, e a 
Comissão Técnica de Urbanismo do Município de Balneário Piçarras. 

Parágrafo único. A estruturação e competências dos Órgãos Municipais de 
Planejamento Urbano, de Meio Ambiente e da Comissão Técnica de Urbanismo de 
Balneário Piçarras serão estabelecidos em legislação específica. 

 

SEÇÃO I 

 

DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Art. 150. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – 
FMDU, formado pelos seguintes recursos: 

I – recursos próprios do Município; 

II – transferências intergovernamentais; 

III – transferências de instituições privadas; 

IV – transferências do exterior; 

V – transferências de pessoa física; 

VI – receitas provenientes da Concessão do Direito Real de Uso de áreas 
públicas, exceto nas ZEIS; 

VII – receitas provenientes de Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
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VIII – receitas provenientes da Concessão do Direito de Superfície; 

IX – rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos 
próprios; 

X – doações; 

XI – outras receitas que lhe sejam destinadas por Lei. 

§1º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU será gerido pelo 
Conselho da Cidade de Balneário Piçarras – ConCidade. 

§2º Os recursos especificados no inciso VII serão aplicados: 

I – na produção de HIS – Habitação de Interesse Social, em todo 
Município; 

II – em infra-estrutura e equipamentos públicos. 

 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Art. 151. O Sistema de Informações Municipais – SIM tem como objetivo 
fornecer informações para o planejamento, o monitoramento, a implementação e a 
avaliação da política urbana, subsidiando a tomada de decisões ao longo do 
processo. 

Parágrafo único. O Sistema de Informações Municipais – SIM deverá 
conter e manter atualizados dados, informações e indicadores sociais, culturais, 
econômicos, financeiros, patrimoniais, administrativos, físico-territoriais, inclusive 
cartográficos, ambientais, imobiliários e outros de relevante interesse para o 
Município. 

Art. 152. São diretrizes para o Sistema Informações Municipais – SIM: 

I – democratizar, disponibilizar e dar publicidade às informações, em 
especial as relativas ao processo de implementação, controle e avaliação 
do PMDU – Balneário Piçarras; 

II – integrar as bases cadastrais municipais e compatibilizar com os 
cadastros de órgãos e entidades de outras esferas governamentais e 
entidades privadas de prestação de serviços à população; 
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III – buscar a cooperação intermunicipal para o compartilhamento de 
cadastros e de informações de interesse comum; 

IV – priorizar a qualidade da informação através da obtenção de dados 
consistentes, adequação da modelação do sistema e integração dos 
sistemas disponíveis; 

V – incorporar novas tecnologias apropriadas e disponíveis para a 
melhoria da produtividade das atividades relativas ao Sistema de 
Informações Municipais – SIM; 

VI – atualizar permanentemente o mapeamento do Município e outras 
informações indispensáveis à gestão do seu território; 

 

CAPÍTULO II 

 

DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA 

Art. 153. – Fica assegurada a participação da população em todas as fases 
do processo de gestão democrática da política urbana, mediante as seguintes 
instâncias de participação: 

I – Conferência Municipal de Política Urbana; 

II – Assembléias territoriais de política urbana; 

III – Audiências públicas; 

IV – Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano; 

V – Plebiscito e referendo popular; 

VI – Conselhos municipais relacionados à política urbana. 

Art. 154. Anualmente, o Executivo submeterá ao Conselho da Cidade de 
Balneário Piçarras – ConCidade relatório de gestão do exercício e plano de ação para 
o próximo período. 

Parágrafo único. Uma vez analisado pelo Conselho, o Executivo o enviará à 
Câmara Municipal e dará publicidade ao mesmo, por meio do jornal de maior 
circulação no Município. 
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SEÇÃO I 

 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

Art. 155. As Conferências Municipais de Política Urbana ocorrerão 
ordinariamente a cada dois anos, e extraordinariamente quando convocadas pelo 
Conselho da Cidade de Balneário Piçarras – ConCidade. 

Parágrafo único. As conferências serão abertas à participação de todos os 
cidadãos e cidadãs. 

Art. 156. A Conferência Municipal de Política Urbana deverá, entre outras 
atribuições: 

I – apreciar as diretrizes da Política Urbana do Município; 

II – debater os relatórios anuais de gestão da Política Urbana, 
apresentando críticas e sugestões; 

III – sugerir ao Executivo adequações nas ações estratégicas destinadas a 
implementação dos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos; 

IV – deliberar sobre plano de trabalho para o biênio seguinte; 

V – sugerir propostas de alteração do PMDU – Balneário Piçarras 
consideradas no momento de sua modificação ou revisão. 

 

SEÇÃO II 

 

DAS ASSEMBLÉIAS TERRITORIAIS DE POLÍTICA URBANA 

Art. 157. As Assembléias Territoriais de Política Urbana serão, sempre que 
necessário, com o objetivo de consultar a população das unidades territoriais de 
planejamento sobre as questões urbanas relacionadas àquela territorialidade, de 
forma a ampliar o debate e dar suporte à tomada de decisões do Conselho da Cidade 
de Balneário Piçarras – ConCidade. 
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TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 158. O Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal, em até 2 
(dois) anos após a data de aprovação desta Lei: 

I – Projeto de Lei do Plano Municipal de Turismo; 

II – Projeto de Lei do Plano Municipal de Iluminação Pública; 

III – Projeto de Lei do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; 

IV – Projeto de Lei específica para aplicação do IPTU progressivo no 
tempo; 

V – Projeto de Lei delimitando as áreas onde incidirá o Direito de 
Preempção; 

VI – Projeto de Lei do Plano de Preservação do Patrimônio Cultural; 

VII – Projeto de Lei regulamentando o Estudo de Impacto de Vizinhança; 

VIII – Projeto de Lei de adequação da legislação tributária ao PMDU – 
Balneário Piçarras; 

     IX - Projeto de Lei do Plano de Urbanismo das Áreas Especiais; 

     Art. 159. O Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal, em até 1 
ano após a data de aprovação desta Lei: 

     I – Projeto de Lei regulamentando o Sistema de Coordenadas que 
definirá os limites da faixa de terra da orla marítima em toda a extensão do 
Município e numa largura de 24m (trinta e cinco metros) a contar da linha média 
entre o final da faixa de areia e o início da vegetação de dunas e/ou restinga. 

Parágrafo único. Enquanto não forem aprovadas as legislações 
complementares compatíveis com as Políticas e Diretrizes deste PMDU – Balneário 
Piçarras, continuarão em vigência todas as legislações que tratem de 
desenvolvimento urbano. 

Art. 160. Os projetos de construção, reforma, ampliação e regularização 
licenciados anteriormente a data de publicação desta Lei, perderão sua validade se 
as obras não forem iniciadas no prazo de 1 (um) anos contados da data de 
publicação desta Lei. 
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Parágrafo único. Considera-se obra iniciada, aquela cujas fundações 
estejam concluídas até o nível da viga de baldrame. 

Art. 160-A. As regulamentações necessárias à utilização dos Instrumentos 
de Política Urbana constantes do PMDU – Balneário Piçarras deverão ser efetuadas 
no prazo máximo de 1 a 2 (dois) anos contados após a data de aprovação desta Lei. 

Art. 161. Qualquer alteração a esse Plano Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável – PMDU – Balneário Piçarras ou às Leis de Zoneamento, Uso e Ocupação 
do Solo, de Parcelamento do Solo e do Código de Obras, ou aos seus anexos, só 
poderá ser efetuada por Lei e mediante prévio parecer técnico do Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano e do Conselho da Cidade de Balneário Piçarras – ConCidade. 

Art. 162. O PMDU – Balneário Piçarras deverá ser objeto de análises e 
reavaliações permanentes com revisões periódicas, no máximo de 5 (cinco) em 5 
(cinco) anos a partir de estudos desenvolvidos pelo Órgão Municipal de Planejamento 
Urbano e submetidos à aprovação do Conselho da Cidade de Balneário Piçarras – 
ConCidade. 

Art. 163. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Balneário Piçarras (SC), 28 de janeiro de 2009. 
 
 
 
 

Umberto Luiz Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
A presente Lei Complementar nº. 003/2009 encontra-se registrada e arquivada 
nesta Secretaria Municipal  de Administração e Fazenda e publicada no Mural do 
edifício sede da Prefeitura, em 28 de janeiro de 2009. 

 
 
 

Carlos Alberto Francisco.  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda. 


