
 QUADRO 05 – ZONA DE ESPECIAL INTERESSE TURÍSTICO  4 – ZEIT 4 
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

                                USOS                                               OCUPAÇÃO 

 
 

Adequados 

 
 

Tolerados 
 

 
 

Inadequados 

 
 

Proibidos 

Taxa de    
Ocupação 

(%) 

 
Coeficiente 

de 
Aproveita-

mento 
 

 
Altura 

(m) 

 
Gabarito 

(pavimentos) 

 
Afasta-
mentos 
Divisa 

(m) 

 
Coeficient

e de 
Permeabi-

lidade 

PS-T1 (1), 
PS-T2 (1), 

H-H,  H-AH, 
PS-A, C-VII  

- R-RM 

R-RU (2), I-I , 
PS-E, C-VA, 

S-H1. 

REC-REC, 
S-VA, E-E1, 
E-E2, V-N 

Todos os  
demais  

usos 

50 % 
(3;4;5;6;7) 

1 
(3;4;5;6;7) 

8,50 (1) 
(3;4;5;6;7) 

2 
(3;4;5;6;7) 

2,00 
(3;4;5;6;7) 

25% 
(3;4;5;6;7) 

Observação 1.:  Os usos relacionados as atividades turísticas serão objeto de incentivos a serem definidos em legislação específica  
Observação 2.:  Para mais de uma residência unifamiliar no lote e condomínios residenciais horizontais deverá ser respeitada a 
densidade máxima de 40 (quarenta) habitações/hectare.  
Observação 3.:  Para os usos exclusivamente residenciais unifamiliares ficam estabelecidos os parâmetros de ocupação do quadro 5.  
Observação 4.:  Os usos relacionados a atividades comerciais, no pavimento térreo, são incentivados e possuem  usos e índices de 
ocupação diferenciados: 1) Taxa de Ocupação (80%);  2) Coeficiente de Aproveitamento ( 5 );  3) Haltura (57,00m) ;  4) Gabarito (19) ; 5) 
Afastamento das Divisas (1,50m  no térreo e 1o. pavimento; 2,00m do 3o ao 7o. pavimentos;  2,50 m do 8o. ao 12o. Pavimentos; 3,00 
do 13o. Ao 16o. Pavimentos e 3,50m do 17o. ao 19o. pavimentos); 6) coeficiente de permeabilidade 20% (vinte por cento);  
Observação 5 :  Os terrenos intermédios entre o terreno lindeiro à Avenida Nereu Ramos e ZETI 3, obedecem o parâmetro de 
paralelismo com a haltura máxima permitida na Avenida Nereu Ramos (cinquenta e sete metros), excluindo-se a obrigatoriedade do uso 
comercial,  do pavimento térreo, para a edificação. 
Observação 6.: Para gozarem dos incentivos dos usos e índices de ocupação, descritos nas observações  4, 5 e 6,  as construções 
deverão, obrigatoriamente, destinar  70% (setenta por cento) da área útil , de coberturta, para cobrimento vegetal. Também deverão 
prever tratamento de esgoto com iodo ativado ou sistema similar,  de comprovada eficiência, cujos projetos deverão ser analisados 
pelos órgãos administrativos municipais competentes . 
Observação 7.:  Para os terrenos com área até 720m2 (setecentos e vinte metros quadrados), o coeficientemente de aproveitamento 
será (5), acima de 720m2, o coeficiente de aproveitamento será (7,5).  
 


