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LEI COMPLEMENTAR Nº. 005/2009 

 

 “DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO, USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 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  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei Complementar tem por objetivo disciplinar através do 
zoneamento adequado, o uso e a ocupação do solo urbano e rural no Município, de 
acordo com o estabelecido no PMDU – Balneário Piçarras.                                                         

Art. 2º Para os efeitos desta Lei a área urbana é dividida em regiões 
homogêneas no macrozoneamento e em zonas de uso diferenciado no zoneamento, 
conforme as diretrizes estabelecidas no PMDU – Balneário Piçarras. 

Art. 3º Os critérios de zoneamento, uso e ocupação do solo atendem a 
Política Urbana do Município definida com os seguintes objetivos: 

I – estímulo à geração de emprego e renda; 

II – distribuição eqüitativa de novas atividades; 

III – aproveitamento do sistema viário existente; 

IV – adensamento ao longo desse sistema viário; 

V – viabilização dos meios de transportes; 
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VI – compatibilização dos meios de transporte, sistema viário e uso do 
solo; 

VII – hierarquização do zoneamento e sistema viário; 

VIII – integração com a região do entorno; 

IX – recuperação de áreas subutilizadas ou degradadas; 

X – preservação da paisagem urbana; 

XI – preservação do meio ambiente; 

XII – participação da população na gestão urbana; 

XIII – Compatibilização das ações e políticas de estímulo à preservação da 
escala, valores culturais, e naturais da cidade. 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL 

CAPÍTULO I 

DO MACROZONEAMENTO 

Art. 4º 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 de sua comunidade. 

Art. 5º No macrozoneamento municipal estabelecido no PMDU – Balneário 
Piçarras e de acordo com o tipo de uso do solo, o Município fica dividido em 2 áreas 
homogêneas principais: 

I - Área Urbana; 

II - Área Rural; 

Art. 6º A área urbana, de acordo com definições e mapa de 
macrozoneamento municipal anexo ao PMDU – Balneário Piçarras, fica 
dividida em 2 (duas) regiões: 
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I - Áreas de Restrição à Ocupação Imediata; 

II - Áreas de Urbanização Prioritária. 

Art. 7º A área rural compreende a Zona Rural, os Núcleos Rurais e as Zonas 
de Interesse Ambiental, conforme definições e mapa anexo ao PMDU – Balneário 
Piçarras. 

                                             

CAPÍTULO II 

         DO ZONEAMENTO 

Art. 8º O zoneamento é a divisão do Município de forma a dar a cada região 
a utilização mais adequada em função das diretrizes estabelecidas no PMDU – 
Balneário Piçarras, do sistema viário, da topografia, da geografia, demais aspectos 
geomorfológicos das áreas, e da infra-estrutura existente, através da criação de 
zonas de uso e adensamento diferenciados. 

Art. 9º A área do Município fica dividida nas seguintes zonas conforme o uso 
a que se destina: 

I – Zonas de Interesse Ambiental; 

II – Zonas  Especiais; 

III – Zona Residencial; 

IV – Zona Comercial; 

V – Zona de Desenvolvimento Industrial; 

VI – Zona Rural; 

VII – Núcleos Rurais. 

§ 1º Os limites das zonas a que se refere este artigo estão definidos no 
mapa de zoneamento Anexo I, parte integrante desta Lei. 

Art. 10. Para cada uma das zonas previstas, a presente Lei estabelece os 
usos e os  índices urbanísticos que determinam o adensamento e as áreas mínimas 
para estacionamento. 

 



 

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 

Das Zonas de Interesse Ambiental  

Art. 11. As Zonas de Interesse Ambiental visam assegurar a qualidade de 
vida urbana do ponto de vista ambiental e do lazer, distribuindo-se em: 

I - Zona de Preservação Permanente - ZPP; 

II – Zona de Proteção Ambiental - ZPA. 

                                              

                                                  SUBSEÇÃO I 

ZONA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ZPP 

Art. 12. São consideradas Zonas de Preservação Permanente – ZPP, no 
Município: 

I - as faixas de terra marginais dos rios e córregos, cujas larguras, 
contadas a partir das margens, ficam assim definidas: 

a) 50 (cinqüenta) metros no Rio Piçarras; 

b) 15 (trinta) metros nos demais rios e córregos. 

II – a faixa de terra, com largura de 50 (cinqüenta) metros, que circunda 
o lago destinado ao reservatório de água; 

III - a faixa de terra, com largura de 50 (cinqüenta) metros, que circunda 
as nascentes e os olhos d´agua; 

IV – áreas remanescentes significativos de ecossistemas de restinga 
existentes; 

V – as áreas de mangue em toda a sua extensão; 

VI – as ilhas fluviais e oceânicas; 

VII – as encostas de morros, montes e montanhas com declividade média 
superior a 100,00 %, equivalentes a 45o; 

VIII – O terço superior dos morros, montes e montanhas com mais de 50 
metros de altura. 
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Art. 13. Nas Zonas de Preservação Permanente - ZPP é proibido o 
parcelamento do solo, edificação e construção. 

Art. 14. Nas Zonas de Preservação Permanente - ZPP serão admitidos os 
usos de preservação, conservação, pesquisa científica, educação ambiental, 
recreação e lazer, desde que com licenciamento do Órgão Ambiental competente. 

Art. 15. Nas Zonas de Preservação Permanente - ZPP, em caráter especial e 
atendido o disposto na legislação Federal e Estadual, poderão ser admitidos os usos 
mencionados no art. 19, mediante análise do Órgão Municipal de Meio Ambiente e 
da Comissão Técnica de Urbanismo. 

 

SUBSEÇÃO II 

ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- ZPA 

           Art. 16. As Zonas de Proteção Ambiental - ZPA são áreas de interesse 
paisagístico e ecológico, destinadas preferencialmente a instalações de parques 
públicos, com o intuito de preservá-las para não ocorrer ocupações inadequadas e 
dotar o Município de áreas públicas de lazer.  

            Art. 17. São consideradas Zonas de Proteção Ambiental – ZPA, no Município: 

I – as áreas alagadiças cujo lençol freático esteja a menos de 15 (quinze) 
centímetros do nível  do  solo; 

II – as demais áreas especificamente demarcadas no mapa de 
zoneamento apresentado no Anexo I desta Lei. 

III – as áreas de proteção dos mananciais, que serão objeto de legislação 
específica; 

IV - as áreas que conforme o zoneamento ecológico econômico estadual 
estejam caracterizadas como Zona de Preservação Permanente. 

  Art. 18. Através de análise e parecer do Órgão Municipal de Planejamento 
Urbano, do Órgão Municipal de Meio Ambiente e da Comissão Técnica de Urbanismo, 
poderão ser permitidos nas Zonas de Proteção Ambiental  – ZPA:  

I – o uso recreacional e de lazer; 

II – a atracação de embarcações; 

III – os acessos e deslocamento de pessoas e veículos; 
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IV – os equipamentos de uso comunitário; 

V – a contenção e proteção das margens e encostas; 

VI – a manutenção e conservação da faixa de areia da praia; 

VII – residência unifamiliar. 

Art. 19. Cabe à Administração Municipal através de seu órgão competente a 
promoção, manutenção e administração das Zonas de Proteção Ambiental. 

Parágrafo único. A exploração dos equipamentos comunitários implantados 
nas Zonas de Proteção Ambiental - ZPA  poderá ser concedida à iniciativa privada, 
através de Lei específica, nos casos em que a Administração Municipal julgar 
conveniente. 

Art. 20. Compete ao Órgão Municipal de Planejamento Urbano propor a 
criação de novas Zonas de Proteção Ambiental – ZPA de acordo com o 
desenvolvimento da cidade e o disposto no PMDU – Balneário Piçarras. 

                                                           

SEÇÃO II 

DAS ZONAS ESPECIAIS 

Art.  21. As Zonas Especiais compreendem áreas do território municipal, 
urbanas e rurais,  que necessitam de tratamento especial conforme definição, a 
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.  

Art. 22.  As Zonas Especiais classificam-se em três categorias: Zonas 
Especiais de Interesse Público, Zonas Especiais de Interesse Social e Zonas Especiais 
de Interesse Turístico. 

                 § 1º As Áreas urbanas delimitadas no macrozoneamento como Áreas de 
Proteção Ambiental ficam declaradas como Áreas de Especial Interesse Público.  

Art. 23.  As Zonas Especiais - ZES terão os usos regulamentados pelo Poder 
Público Municipal, em parceria com os moradores locais, através da elaboração 
conjunta de  Planos de Urbanização específicos, que definirão ações no plano 
urbanístico, jurídico, social, econômico e ambiental nestas áreas. 

                  § 1º O Plano de Urbanização das Zonas Especiais - ZES será estabelecido 
por Decreto do   poder Executivo Municipal. 



 

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 

 

             § 2º A forma de elaboração dos Planos de Urbanização das Zonas Especiais - 
ZES  serão embasadas neste Código Urbanístico, que deverá definir os seus 
conteúdos mínimos e a forma de participação popular nos processos de 
implementação, delimitação, implementação, subtração e manutenção da Zonas 
Especiais - ZES.                                                                                                                           

            Art. 24. Os padrões de uso, ocupação e zoneamento do solo, das Zonas 
Especiais - ZES, poderão ser redefinidos, no Plano de Urbanização, sempre que for 
necessário o melhoramento das características ambientais, urbanísticas e sociais 
dessas zonas. 

           Art. 25. A competência para solicitar a redefinição de novas Zonas Especiais 
de Interesse Público – ZEIP e Turístico – ZEIT é restrita à Secretaria de Planejamento 
Urbano do Município e Conselho da Cidade do Balneário de Piçarras; 

          Art. 26. A competência para solicitar a redefinição de novas Zonas Especiais 
de Interesse Social cabe: 

            I- A Secretaria de Planejamento Urbano do Município e Conselho da Cidade 
do Balneário de Piçarras; 

             II – A entidades com personalidade jurídica representativas de moradores 
de áreas passíveis de delimitação como ZEIS; 

             III- Aos proprietários de áreas passíveis de serem delimitadas como ZEIS. 

             Parágrafo  único. Os pedidos para delimitação de novas ZEIS previstos 
nos incisos I, II e III do Art. 26, deverão tramitar através de processos 
administrativos nos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal. 

             Art. 27. Sempre que o parcelamento for realizado pela iniciativa privada, 
10% (dez por cento) das unidades habitacionais, lotes ou contrapartida financeira 
deverão ser doados para o Fundo Municipal de Habitação. 

 

SUBSEÇÃO I 

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE PÚBLICO  

         Art. 28. A Zonas Especiais de interesse público  objetivam assegurar a 
qualidade de vida urbana e rural do ponto de vista social, ambiental, turístico e do 
lazer, e a elaboração de um plano de urbanização e zoneamento próprios, que 
assegure a satisfação das diversas necessidades da cidade, em constante processo 
de mutação. 



 

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 

 

             Art. 29. São consideradas Zonas Especiais de Interesse Público - ZEIP, no 
Município: 

I - as faixas de terra de transição entre as Zonas de Preservação Permanente 
e de  Proteção Ambiental  e demais Zonas lindeiras a elas;                             

  II – áreas da faixa beira-mar, com necessidade de controle da ocupação para 
preservação da paisagem, locação de equipamentos públicos, preservação de 
remanescentes de vegetação de dunas e/ou restinga; 

  III – áreas de terra públicas e/ou particulares de fundamental importância 
para conservação do patrimônio histórico do município, locação de praças, de 
equipamentos públicos,  de interesse social e/ou turístico. 

            IV - 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. 

          § 1º  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 IV, e das faixas de terra de transição entre as 
Zonas de Preservação Permanente e de  Proteção Ambiental, de que trata o inciso I 
deste artigo,  e demais Zonas lindeiras a elas.                        

 

SUBSEÇÃO II 

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL  

               Art. 30. As Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, compreendem as 
áreas onde há interesse público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e 
regularização fundiária sustentável, em implantar ou complementar programas de 
Habitação de Interesse Social - HIS , e que se sujeitam a critérios especiais de 
parcelamento, uso e ocupação do solo. 

§ 1º Para efeito desta lei considera-se Habitação de Interesse Social - HIS 
àquela destinada às  famílias com renda inferior ou igual a três salários mínimos, de 
promoção pública ou a ela vinculada. 

Art. 31. Novos perímetros de ZEIS poderão ser delimitados por leis 
municipais específicas, em conformidade com as políticas de habitação municipais e, 
quando necessária à regularização fundiária, atendendo o disposto neste Código 
Urbanístico. 
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§ 1º A delimitação de novas ZEIS dar-se-á em loteamentos e parcelamentos 
irregulares além de precários e áreas  usucapidas coletivamente, desde que  
ocupadas por população de baixa renda.   

§ 2º Também será passível de delimitação como Zona Especial de Interesse  
Social, terrenos, lotes ou glebas vazios, localizados em áreas aptas a urbanização e 
ao adensamento, com acessibilidade e mobilidade urbanas adequadas. 

Art. 32. Regulamentam as ZEIS os instrumentos previstos neste código e na 
Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, quando for de 
interesse público. 

§ 1º Poderá ser utilizado o direito de transferência de potencial construtivo, 
quando houver doação de Imóvel para a produção de habitação de Interesse Social – 
HIS; 

§ 2º Para a produção de HIS, a concessão do direito de construir acima do 
coeficiente de aproveitamento básico, será gratuita até o limite de aproveitamento 
máximo permitido, nas ZEIS, onde o imóvel está inserido. 

                                        

SUBSEÇÃO III 

      ZONA ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICO 

                Art. 33. A Zona de Especial Interesse Turístico (ZETI) compreende a área 
situada na orla marítima, limites norte e sul do Município de Piçarras, entre a Zona 
de Especial Interesse Público e a Avenida Nereu Ramos, e objetiva: 

I - Estabelecer normas e parâmetros especiais e adequados à ordenação 
sustentável dos empreendimentos turísticos e consequente adensamento da área;  

 II -  Minimizar os impactos ambientais provocados pela ocupação urbana na 
faixa beira-mar e possibilitar o adensamento desta ocupação otimizando a utilização 
da orla; 

 III - Preservar a paisagem natural de praia e sol através do ordenamento da 
ocupação  urbana e do acesso e circulação na orla; 

 IV - Incentivar a utilização mista das edificações com a destinação do 
pavimento térreo a atividades comerciais e de prestação de serviços e demais 
pavimentos a habitação multifamiliar;  

 V - Utilizar o plano de Operação Urbana Consorciada para viabilizar a  infra-
estrutura necessária (saneamento básico) ao adensamento populacional, para 
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garantir a conservação da qualidade da água do mar, e possibilitar as  obras de 
recuperação e manutenção orla degradada pela erosão.  

     Parágrafo único. Para atender o disposto no inciso IV deste artigo  – 
Incentivados (INC): compreendem os usos cujas atividades em relação a zona na 
qual o imóvel está inserido são de interesse público e que recebem algum tipo de 
incentivo para sua implementação. 

  Art. 34. As Zonas de Especial Interesse Turístico – ZEIT são destinadas 
prioritariamente aos empreendimentos e atividades que propiciem o 
desenvolvimento do turismo no Município. 

    Art. 35. São considerados empreendimentos e atividades turísticas: 

I – equipamentos destinados ao entretenimento e lazer; 

II – estabelecimentos destinados à hospedagem; 

III – estabelecimentos voltados para a prestação de serviços aos turistas; 

IV – estabelecimentos voltados para a atividade gastronômica como: 
restaurantes; bares e similares; 

      V -  a utilização mista das edificações com acréscimo dos gabaritos. 

  Art. 36. As Zonas de Especial Interesse Turístico subdividem-se em quatro 
categorias: Zona Especial de Interesse Turístico 1 - ZEIT 1;  Zona Especial de 
Interesse Turístico 2 - ZEIT 2;  Zona Especial de Interesse Turístico 3 - ZEIT 3 e 
Zona de Especial Interesse Turístico 4 – ZETI 4: 

I – Zona de Especial Interesse Turístico 1 – ZEIT 1: faixa da orla marítima, 
situada na parte central do Município e caracterizada por uma elevada 
ocupação habitacional em vias de degradação, onde se pretende incentivar 
o uso turístico e sua recuperação; 

 II – Zona de Especial Interesse Turístico 2 – ZEIT 2: faixa da orla marítima, 
situada na parte central do Município e caracterizada por uma elevada 
ocupação habitacional em vias de degradação, onde se pretende incentivar 
o uso turístico e sua recuperação; 

 III – Zona de Especial Interesse Turístico 3 – ZEIT -3: faixa de 100 metros, 
na orla marítima, entre o passeio leste da Avenida José Temístocles de 
Macedo e a Zona de Especial Interesse Turístico 4 - ZEIT- 4 ou Avenida 
Nereu Ramos,  situada na parte norte do Município e caracterizada por 
imóveis de grande área, pouca densidade habitacional, uso residencial e 
vocação turística. 
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IV – Zona de Especial Interesse Turístico 4 – ZEIT 4: faixa limítrofe à ZETI 
3,  situada na parte norte do Município e caracterizada por imóveis de 
grande área, pouca densidade habitacional, uso residencial e vocação 
turística. 

                 Art. 37. A Zona de Especial Interesse Turístico 1 compreende a faixa de 
terra,  marginal à Zona de Especial Interesse Público, na orla marítima,  e Avenida 
Nereu Ramos, da extremidade Sul,  limite do município, até o eixo da Rua Antônio 
Quintino Pires. 

             Art. 38.  A Zona de Especial Interesse Turístico 2 compreende a faixa de 
terra,  marginal à Zona de Especial Interesse Público, na orla marítima,  e Avenida 
Nereu Ramos, do eixo da Rua Antônio Quintino Pres, até o eixo da Avenida Getúlio 
Vargas. 

           Art. 39. A Zona de Especial Interesse Turístico 3 compreende a faixa de 
terra marginal à Zona de Especial Interesse Público, até 75 metros de largura, a 
oeste, do eixo da Avenida Getúlio Vargas até o limite norte do município. 

          Art. 40. A Zona de Interesse turístico 4 compreende a zona contígua a ZEIT 
3 e  Avenida Nereu Ramos, limitando-se ao Sul com o eixo da Rua Paraíso e ao 
norte com o eixo da Rua Serena. 

          Parágrafo único. Os parâmetros de uso e ocupação do solo para ZEIT-1,  
ZEIT-2,  ZETI 3 e ZEIT 4, estão contidos nos Quadros 2,3,4 e 5 do Anexo IV, parte 
integrante desta Lei. 

 

SEÇÃO IV 

DAS ZONAS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

Art. 41. As Zonas de Desenvolvimento Industrial – ZDI visam abrigar a 
implantação de novas indústrias no Município e disciplinar a distribuição das mesmas 
de acordo com o seu nível de interferência ambiental, compreendem também áreas 
destinadas aos serviços de apoio ao uso industrial. 

§ 1º A classificação das indústrias de acordo com o seu nível de 
interferência ambiental se dará de acordo com a Tabela 01 do Anexo II, parte 
integrante desta Lei. 

§ 2º As indústrias existentes na área urbana, no momento que mudarem a 
sua classificação em função do seu crescimento, deverão transferir-se para 
localização adequada à nova classificação, sendo o prazo de realocação determinado 
pelo Órgão Municipal de Meio Ambiente.  
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§ 3º Sempre que a Zona Industrial confrontar com área não industrial 
deverá dispor de cinturão verde, minimizando as incompatibilidades entre as zonas, 
cujas características construtivas estão especificadas no Código de Obras. 

Art. 42. As Zonas de Desenvolvimento Industrial - ZDI subdividem-se em:  

I – Zona de Apoio ao Uso Industrial – ZAI:  destinada principalmente às 
atividades de apoio ao uso industrial e habitação;  

II - Zona de Desenvolvimento Industrial – ZDI:  destinada a qualquer tipo 
de uso industrial e de serviço pesado não poluente; 

§ 1º Sempre que o uso residencial for inserido em área industrial esta 
atividade será considerada como tolerada, e disporá de cinturão verde, definido 
conforme Código de Obras, separando-o do uso industrial. 

§ 2º Quando houver necessidade de abertura de via, o uso residencial 
poderá usar como acesso a mesma via de uso industrial. 

§ 3º Os parâmetros de uso e ocupação do solo da ZAI e ZDI estão contidos 
nos Quadros 6 e 7 do Anexo IV, parte integrante desta Lei. 

 

SEÇÃO IV 

DAS ZONAS COMERCIAIS 

Art. 43. As Zonas Comerciais destinam-se, predominantemente, ao comércio 
varejista diversificado e à prestação de serviços, e estão divididas em: 

I – Zona Comercial – ZC: áreas com uso comercial predominante já 
consolidado e áreas com tendências à concentração do comércio; 

II – Corredores de Serviços - CS: áreas que visam à formação de uma 
malha que atinja toda a cidade, levando o comércio e serviços a todos os 
bairros, possibilitando assim, que as áreas residenciais se destinem 
predominantemente ao uso residencial. 

Art. 44. Os Corredores de Serviço subdividem-se em 2 (duas) categorias: 

I – Corredores de Serviços Principais – CSP: vias adequadas a prestação 
de serviços e ao comércio de maneira geral; 
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II – Corredores de Serviços Secundários – CSS: vias adequadas a 
prestação de serviços e ao comércio vicinal e varejista de médio e 
pequeno porte; 

§ 1º Os Corredores de Serviços Principais – CSP são formados por todos os 
terrenos lindeiros às vias classificadas no Sistema Viário Básico como Arteriais, 
Avenida Nereu Ramos e Avenida Getúlio Vargas e pela BR-101 e SC-414, e os 
Corredores de Serviços Secundários – CSS são formados por todos os terrenos 
lindeiros às vias classificadas no Sistema Viário Básico como Coletoras, Avenida 
Emanoel Pinto, Avenida Vereador João Figueiredo, Rua Alexandre Figueiredo, Rua 
João de Deus Carvalho, Rua Adolfo Cabral, Rua José Bahia Bittencourt e Rua José 
Carvalho, existentes e projetadas.  

§ 2º À medida que novas Vias Arteriais e Coletoras forem sendo implantadas, 
os terrenos lindeiros a estas vias, automaticamente passam a integrar o conjunto dos 
Corredores de Serviços Principais – CSP e Corredores de Serviços Secundários – CSS, 
do município, cabendo à Secretaria de Planejamento Urbano sua determinação.     

Art. 45. Os parâmetros de ocupação do solo dos Corredores de Serviço 
serão iguais aos das zonas nas quais se localizam.  

Art. 46. Os usos de solo definidos para os Corredores de Serviço 
prevalecerão sobre os usos da zona em que se localizam, com exceção dos imóveis 
localizados nas Zonas de Especial Interesse Turístico – ZEIT. 

Art. 47. Os parâmetros de uso e ocupação do solo para ZC, CSP, CSS estão 
contidos nos Quadros 06, 07 e 08 do Anexo IV, parte integrante desta Lei. 

 

SEÇÃO V 

DAS ZONAS RESIDENCIAIS 

Art. 48. As Zonas Residenciais - ZR são destinadas à função habitacional, 
com densidades decrescentes a partir da região central da cidade e são 
determinadas em função do uso atual e da tendência de crescimento da cidade. 

Art. 49. As Zonas Residenciais – ZR subdividem-se em 3 (três) tipos: 

I – Zona Residencial 1 – ZR-1: área destinada ao uso residencial 
multifamiliar e unifamiliar, de alta densidade habitacional e praticamente 
consolidada;  
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II – Zona Residencial 2 – ZR-2: área destinada ao uso residencial 
multifamiliar e unifamiliar de média densidade habitacional e em estágio 
de consolidação; 

III – Zona Residencial 3 – ZR-3: área destinada ao uso residencial 
unifamiliar, de baixa densidade habitacional e a ser consolidada. 

Parágrafo único. Os parâmetros de uso e ocupação do solo das ZR-1, ZR-2 
e ZR-3 estão contidos nos Quadros 09, 10 e 11 do Anexo IV, parte integrante desta 
Lei. 

 

SEÇÃO VI 

DA ZONA RURAL 

Art. 50. A Zona Rural – ZRU – é destinada a ocupação com atividades 
agropecuárias e culturas permanentes, admitindo edificações destinadas a residência 
unifamiliar e complementares ao uso rural. 

Art. 51. Núcleos Rurais – NRU – são as áreas localizadas na Zona Rural, 
adjacentes as 6 (seis) localidades existentes, destinadas a implantação de atividades 
de apoio ao uso rural, residência unifamiliar e usos recreacionais e de lazer. 

Parágrafo único. Os parâmetros de uso e ocupação do solo do NRU estão 
contidos no Quadro 12 do Anexo IV, parte integrante desta Lei. 

 

CAPÍTULO IV 

DO USO DO SOLO 

Art. 52. As diferentes formas de uso do solo ficam estabelecidas por 
categorias nas Tabelas 01 e 02 apresentada no Anexo III, parte integrante desta Lei. 

Parágrafo único. Os casos não mencionados na tabela referida no “caput” 
deste artigo serão tratados por analogia aos usos ali previstos. 

Art. 53. De acordo com sua categoria, porte e natureza, em cada zona, os 
usos serão considerados: 

I – Adequados (A): compreendem todos os usos que apresentam clara 
compatibilidade com as finalidades urbanísticas da zona em que o imóvel 
está inserido; 
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II – Tolerados (T): compreendem os usos cuja instalação é prejudicada 
pelos usos adequados à zona; 

III - Inadequados (I): compreendem os usos cuja compatibilização com a 
zona na qual o imóvel está inserido, depende de parecer da Comissão 
Técnica de Urbanismo ou de regulamentação específica proposta pelo 
Órgão de Planejamento Urbano do Município; 

IV – Proibidos (P): compreendem os usos cujas atividades, por sua 
categoria, escala ou natureza, são incômodos, perigosos ou nocivos e 
incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona na qual o imóvel 
está inserido; 

IV – Incentivados (INC): compreendem os usos cujas atividades em 
relação a zona na qual o imóvel está inserido são de interesse público e 
que recebem algum tipo de incentivo para sua implementação. 

Art. 54. Quando um terreno for atingido por mais de uma zona, os usos do 
solo e os índices urbanísticos serão analisados pela Comissão Técnica de Urbanismo 
ouvido o Órgão de Planejamento Municipal e deverá prevalecer aquele uso que mais 
se adapte ao entorno sempre respeitado o direito de vizinhança e o impacto que 
possa causar a atividades classificadas de menor porte no zoneamento. 

Art. 55. Os critérios de adequação dos usos ao zoneamento levam em 
consideração: 

I – a interferência com o sistema viário; o gabarito das vias; a capacidade 
do sistema viário em absorver o tráfego gerado e as condições de 
manobra; carga e descarga, embarque e desembarque, estacionamento e 
acesso de veículos de acordo com as normas técnicas pertinentes e o 
disposto nas demais Leis que compõem o PMDU – Balneário Piçarras; 

II - a interferência com a atividade residencial, as atividades não 
residenciais já existentes, o nível de ruído ou interferência ambiental 
gerado, o horário de funcionamento, o número de veículos e pessoas 
atraídos pela atividade e os interesses da comunidade envolvida além do 
que estabelece a legislação do Código de Posturas; 

Art. 56. A liberação da autorização de uso do solo e construções na área 
rural, será possível conforme determina Legislação Federal pertinente à matéria e de 
acordo com o estabelecido nas Tabelas 01 a 05 no Anexo III, parte integrante desta 
Lei. 

Art. 57. Os incentivos mencionados no Inciso IV do art. 37 desta Lei 
deverão ser requeridos formalmente pelos interessados e serão estabelecidos e 
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regulamentados por Lei específica podendo ser de caráter tributário, fiscal ou 
urbanístico.  

Art. 58. Ficam vedados: 

I – A construção de edificações para atividades que sejam consideradas 
de uso inadequado na zona onde está inserido o imóvel em que se 
pretende edificar, sem a respectiva autorização mencionada no Inciso III 
do art. 37 desta Lei; 

II – As ampliações, reformas ou construções de novas edificações 
destinadas às atividades que sejam consideradas de uso proibido na zona 
onde está inserido o imóvel em que se pretende as obras. 

 

                                                                  CAPÍTULO V 

                                                        DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

Art. 59. O controle da ocupação do solo visa disciplinar o adensamento e 
direcionar o crescimento do Município, bem como assegurar a ventilação e a 
insolação necessárias às edificações e aos logradouros públicos. 

Art. 60. Os critérios de ocupação do solo, em cada zona, são determinados 
pela aplicação simultânea dos seguintes índices urbanísticos: 

I – Taxa de Ocupação (TO); 

II – Coeficiente de Aproveitamento (CA); 

III – Altura (H) e Gabarito (G) da Edificação; 

IV – Recuo Frontal da Edificação (RF); 

V – Afastamento das Divisas (AD); 

VI – Coeficiente de Permeabilidade do Solo (CP); 

VII – Número de Vagas de Estacionamento (VE). 

Art. 61. Quando um terreno estiver localizado em mais de uma zona, os 
índices urbanísticos, máximos ou mínimos, permitidos serão aqueles da zona mais 
restritiva. 
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Art. 62. Para o cálculo dos índices urbanísticos o Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano deverá considerar as dimensões e a área real do terreno como 
sendo igual as dimensões e área legalmente escrituradas, cabendo ao proprietário do 
imóvel comprovar as diferenças, quando julgar necessário, através de levantamento 
planimétrico realizado por profissional legalmente habilitado. 

 

SEÇÃO I 

DA TAXA DE OCUPAÇÃO 

Art. 63. A taxa de ocupação (TO) é o percentual expresso pela relação entre 
a área da maior projeção horizontal da edificação sobre o solo e a área do terreno 
onde se pretende implantar a edificação e é dada pela fórmula: 

TO = (AMP*100) / AT 

Aonde:  
TO – Taxa de Ocupação; 
AMP – Área de Maior Projeção Horizontal da Edificação; e 
AT – Área Real do Terreno. 

§ 1º No caso de mais de uma edificação sobre o mesmo terreno será 
considerada, para o efeito do cálculo da taxa de ocupação, a soma das áreas de 
maior projeção horizontal de todas as edificações projetadas ou existentes.  

§ 2º No cálculo da taxa de ocupação, quando da definição da área de maior 
projeção horizontal da edificação sobre o solo, não serão computadas as áreas 
destinadas: 

I – a estacionamentos descobertos e circulação de veículos; 

II – às marquises cuja largura não ultrapasse 1,50 m; 

III – os beirais cuja projeção horizontal não exceda 1,20 m; 

IV – os pergolados; 

V – as quadras esportivas e áreas de recreação descobertas. 

§ 3º Nas Zonas de Proteção Ambiental – ZPA e Zonas de Especial Interesse 
Público, para o cálculo da taxa de ocupação, considera-se além da projeção 
horizontal, da edificação pretendida, as áreas destinadas à quadras esportivas, 
estacionamentos, acessos, piscinas, beirais e áreas pavimentadas em geral. 
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§ 4º A área do terreno empregada no cálculo da taxa de ocupação é a área 
legalmente registrada. 

 

SEÇÃO II 

DO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

Art. 64. O coeficiente de aproveitamento (CA) é a relação entre a área 
construída e a área legal do terreno: 

CA = AC / AT 

Aonde: 
CA – Coeficiente de Aproveitamento; 
AC – Área Construída; 
AT – Área Legal do Terreno. 

§1º Para o cálculo da área construída máxima será considerada a área 
legalmente registrada. 

§2º No cálculo da área máxima a ser construída não são computadas as 
áreas destinadas: 

I – à estacionamentos descobertos e circulação de veículos; 

II – à recreação, cobertas ou não, que não excedam a 3% (três por cento) 
da área máxima que pode ser edificada; 

§2º Os coeficientes de aproveitamento das zonas são estabelecidos de 
acordo com a infra-estrutura implantada e a direção de crescimento do Município. 

 

SEÇÃO III 

DA ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

Art. 65. A altura das edificações é definida pela dimensão vertical medida 
linearmente desde o plano horizontal que passa pelo ponto mais baixo da edificação, 
denominado de andar térreo, até o plano horizontal que passa pelo ponto mais alto 
da edificação. 

Parágrafo único. Para efeito da determinação do ponto mais alto da 
edificação não serão considerados os seguintes volumes que compõem a edificação: 
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I – caixas d'água e barrilete, desde que não estejam envolvidas por 
estruturas de telhados; 

II – casas de máquinas, de bombas, de transformadores, centrais de ar 
condicionado, instalações de aquecimento de água e chaminés, desde que 
tenham altura máxima de 6,00m (seis metros) a contar da face superior 
da laje do último pavimento.  

Art. 66. O gabarito (G) de uma edificação é determinado pelo número de 
pavimentos que compõem a edificação, considerados todos os pavimentos, 
incluindo-se o térreo. 

§ 1º Para o cálculo do número de pavimentos da edificação são 
considerados todos os pavimentos incluindo-se o térreo. 

§ 2º Para o cálculo do gabarito não são levados em consideração os 
pavimentos destinados a abrigar os terraços descobertos, desde que não utilizados, 
as estruturas de cobertura e os elementos destinados a acomodar os reservatórios 
de água e casa de máquinas das edificações. 

 

SEÇÃO IV 

DOS RECUOS E AFASTAMENTOS DA EDIFICAÇÃO 

Art. 67. O Recuo Frontal da edificação (RF) é medida linear ortogonal ao 
alinhamento predial obtida pela distância entre este alinhamento e o plano vertical 
que passa pelo elemento mais saliente da edificação em relação à frente do imóvel. 

Art. 68. Os recuos frontais mínimos obrigatórios nas edificações são 
determinados de acordo com a classificação das vias e logradouros públicos para os 
quais o imóvel faz testada e estão apresentados na Tabela 04 do Anexo III, parte 
integrante desta Lei. 

§ 1º Caso o imóvel tenha mais de uma testada para as vias ou logradouros 
públicos os recuos frontais deverão ser obedecidos em todas as testadas. 

§ 2º Não serão admitidas edificações sobre o recuo frontal à exceção de: 

I – muros de fechamento frontal; 

II – muros de arrimo, quando necessários, em função dos desníveis 
naturais do terreno; 
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III – áreas de circulação, escadas e rampas de acesso, desde que 
descobertas; 

IV – caixas de entrada de energia e de proteção de hidrômetros; 

V – floreiras, fontes, e outros elementos decorativos; 

VI – guaritas de segurança e toldos de proteção desde que em conjunto 
não ocupem mais de 30 % (trinta por cento) da área total do recuo 
frontal; 

VII – marquises, beirais e as proteções para ar condicionado. 

§ 3º Em caso de desapropriação da parcela do terreno que constitui o recuo 
frontal das edificações pelo Poder Público Municipal, não caberão indenizações 
quanto às edificações permitidas no § 2º deste artigo. 

Art. 69. Os Afastamentos das Divisas (AD) da edificação são determinados 
pela medida linear ortogonal às extremas do imóvel obtida pela distância entre estas 
extremas e o plano vertical que passa pelo elemento mais saliente da edificação em 
relação às mesmas. 

Parágrafo único. Nos afastamentos das divisas das edificações não serão 
admitidas aberturas de iluminação ou ventilação em paredes paralelas às extremas 
do terreno situadas a menos de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) destas 
extremas. 

Art. 70. Quando admitida a implantação de mais de 1 (uma) edificação 
isolada num mesmo terreno, as construções deverão conservar entre si um 
afastamento mínimo de 3,00m (três metros), no caso de ambas possuírem aberturas, 
e 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) quando somente 1 (uma) possuir 
abertura. 

Art. 71. Nos terrenos de esquina ou com testada para mais de 1 (uma) rua, 
a frente da edificação será determinada pela rua principal, e no caso de ruas de igual 
hierarquia a frente da edificação será para a via de maior dimensão do imóvel. 

 

                                                 SEÇÃO V 

DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DO SOLO 

Art. 72. O coeficiente de permeabilidade do solo (CP), é o percentual do 
terreno que deve ser mantido permeável, é definido pela relação entre a somatória 
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das áreas não pavimentadas do terreno e a área do terreno aonde se pretende 
implantar a edificação e é dado pela fórmula: 

CP = (∑ ANP * 100) / AT 

Aonde:   
CP – Coeficiente de Permeabilidade; 
∑ ANP – Somatória das Áreas Não Pavimentadas; 
AT – Área Real do terreno. 

Parágrafo único. Para cálculo do coeficiente de permeabilidade serão 
consideradas áreas pavimentadas todas as áreas aonde a percolação da água no solo 
seja impedida.  

 

SEÇÃO VI 

DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

Art. 73. Com a finalidade de garantir o estacionamento de veículos fora das 
vias públicas serão exigidas a destinação de vagas de estacionamento (VE) de 
veículos, conforme as disposições desta Lei e do Código de Obras do Município.  

Art. 74. As áreas mínimas destinadas a estacionamento de veículos em uma 
edificação dependem do tipo de uso das mesmas e estão estabelecidas, na Tabela 05 
do Anexo III desta Lei.  

§ 1º Os casos não mencionados na Tabela 05, serão analisados pela 
Comissão Técnica de Urbanismo que poderá adotar critérios análogos aos casos nela 
previstos.  

§ 2º Para o cálculo do número de vagas, quando a unidade de proporção for 
em m² (metro quadrado), será considerado o número inteiro inferior para as frações 
de 0,1 até 0,5 e o número inteiro superior para as frações acima de 0,5.  

Art. 75. As áreas de estacionamento descobertas não serão computadas no 
cálculo do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação. 

Art. 76. O recuo frontal poderá ser utilizado para acomodar vagas de 
estacionamento descoberto, exceto nas edificações destinadas ao uso: 

I – residencial multifamiliar; 

II – apart-hotéis; 
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Art. 77. Sempre que o recuo frontal for utilizado para acomodar vagas de 
estacionamento, nos casos das edificações sem muro de fechamento frontal, o 
passeio público deverá ser recuado para dentro do imóvel, junto à fachada da 
edificação, a fim de não sofrer descontinuidade com a passagem de veículos. 

§ 1º A execução de áreas para estacionamento de veículos contempladas 
por este artigo deverá: 

I – respeitar projeto aprovado pelo Órgão Municipal de Planejamento 
Urbano; 

II – ser instalada pelo requerente, com recursos próprios, inclusive 
despesas com remoção de postes, realocação do meio-fio, caixas de 
inspeção das concessionárias públicas e garantir um perfeito escoamento 
das águas pluviais, além de acomodar os equipamentos urbanos de uso 
coletivo. 

§ 2º Para a remoção, implantação ou realocação de quaisquer dos 
elementos relacionados no inciso II, é necessário a autorização expressa Órgão 
Municipal ou concessionária competente. 

§ 3º Uma vez implantada pelo requerente, a área de estacionamento, 
passará ao domínio público de imediato, inexistindo direito à exclusividade no uso da 
mesma, estando sujeita às normas de trânsito do DENATRAN e da Prefeitura. 

                                                          CAPÍTULO VI 

                               DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 78. Os lotes existentes com área e/ou testada inferiores aos mínimos 
estabelecidos para sua zona poderão ser edificados, desde que satisfaçam as demais 
exigências desta Lei. 

Art. 79. 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 01 (um) anos, contados da data de 
publicação desta Lei. 

Parágrafo único. Considera-se obra iniciada, aquela cujas fundações 
estejam concluídas até o nível de viga de baldrame. 

Art. 80. Os alvarás de localização serão concedidos sempre a título precário 
e em caráter temporário, quando necessário, podendo ser cassados caso a atividade 
licenciada demonstre comprovadamente ser inadequada, nociva ou perigosa à 
vizinhança ou ao sistema viário. 
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§1º As renovações serão concedidas desde que a atividade não tenha 
demonstrado qualquer dos inconvenientes apontados no “caput” deste artigo. 

§2º A manifestação expressa da vizinhança, contra a permanência da 
atividade no local licenciado, comprovado ser inadequada, nociva ou perigosa, 
poderá constituir-se em motivo para instauração do processo de cassação de alvará. 

Art. 81. Para efeito de concessão ou renovação de alvarás de funcionamento 
de edificações já existentes, nos casos em que a presente Lei alterar o uso da área, 
serão considerados 5 (cinco) anos a contar da data de publicação desta Lei, após o 
que os alvarás não serão renovados. 

Art. 82. As determinações desta Lei não substituem e nem isentam de 
obediência as Leis Federais e Estaduais, e do Código de Obras, que objetivam 
assegurar condições sanitárias, de iluminação, ventilação, insolação, circulação 
interna, para todos os tipos de edificações independente das zonas em que são 
construídas. 

Art. 83. As infrações à presente Lei darão ensejo a cassação do respectivo 
alvará, embargo administrativo, demolição de obras e aplicação de multas.  

Art. 84. Qualquer alteração ou emenda à Lei de Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo ou a 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. 85. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Técnica de 
Urbanismo, ouvido o Órgão Municipal de Planejamento Urbano. 

Art. 86. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de 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. 005/2009 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.  
 


