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Sesi não quer mais
a Fábrica de Sal

Vereadores
não votam

veto de Kiko
sobre

transparência

Vereador
Flavio vai

reassumir o
mandato em
Ribeirão Pires

A Prefeitura de
Ribeirão Pires e a Câmara
da Estância Turística doa-
ram ao Sesi em setembro
de 2018 uma área de 12
mil metros, onde seria
construída uma nova
escola da entidade patro-
nal, e em contrapartida, o
braço educacional da
Fiesp promoveria a res-
tauração do prédio histó-
rico da Fábrica de Sal.
No entanto, devido o

imbróglio pelo fato da
construção ser tombada
pelo Condephaat e a dis-
cussão se arrastar na
Justiça há um ano e dois
meses, o Sesi decidiu
rejeitar qualquer propos-
ta da Prefeitura para ficar
com a área.
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Futuro do espaço volta a ser incerto em Ribeirão Pires

Asfalto na Rua Tranquila

Asfalto
desvia de
carro em RP

Homem é
eletrocutado



22 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  0088  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001199OOppiinniiããooFFoollhhaa  

R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l d a F o l h a

Fábrica de Sal volta a estaca zero 
Hoje o Editorial conta uma história, a do moi-

nho que não é de vento, não aquele que apa-
rece na história de Miguel de Cervantes, onde
Dom Quixote de la Mancha, acreditava que os
moinhos gigantes estavam invadindo sua
pátria. Iremos falar do moinho de sal, hoje bati-
zado de Fábrica de Sal.
O edifício foi inicialmente projetado pelo

engenheiro italiano Federico
Maciotta e abrigou o Molino Di
Semole Fratelli Maciotta. O local per-
tencia aos irmãos Federico, Ottavio e
Anacleto, vindos do norte da Itália
para o Brasil no ano de 1895.
Em janeiro de 1898, o moinho ini-

ciou suas atividades e, possivelmente, encerrou
em 1899, antes da inauguração do Moinho
Matarazzo, datado no ano de 1900, na cidade
de São Paulo. Em 1916, o local foi leiloado,
adquirido por Palaride e Giuseppe Mortari e
transformado em um moinho de fubá. Em
1932, foi usado como depósito de pólvora de
guerra, em razão de um decreto estadual que

obrigava os galpões industriais a servirem à
Revolução Constitucionalista.
Encerrada a revolução, o local foi fábrica de

adubos, fábrica de salitre, criadouro de bicho
da seda e, finalmente, indústria de refino de
sal. No ano de 1943, Carmine Cotellessa com-
pra a área e instala a Indústria e Comércio de
Sal C. Cotellessa, que fabricava o sal Rodolfo

Valentino, entre outras marcas. O
espaço fecha no ano de 1990, sendo
desapropriado judicialmente, em
2001, tornando-se um Centro
Cultural.
Mas logo todo o romantismo aca-

bou, agora só existem ruínas e o
mágico virou trágico.
Tudo o que foi dito antes é para lembrar às

autoridades que a Fábrica de Sal está nova-
mente sem futuro definido, e logo poderá ser
apenas uma lembrança, já que as paredes pare-
cem prontas para ruir. 
Portanto, fica o registro, para ninguém no

futuro, alegar ignorância.

““SSeemm  ffuuttuurroo
ddeeffiinniiddoo””
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Que durante a quarta-feira o
bastidor político de Ribeirão Pires
fervilhou com a notícia da demis-
são de Patrick Pavan, da presidên-
cia do Instituto Municipal de
Previdência da cidade (Imprerp).

***
Que os cometários davam

conta de que Patrick havia deixado
o cargo a mando do prefeito Kiko
Teixeira, em decorrência de proble-
ma nas contas do instituto.

***
Que recentemente, o Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo
(TCE-SP) rejeitou as contas do insti-
tuto de previdência, alegando pro-
blemas no Conselho Fiscal e prejuí-
zos em investimentos no mercado
financeiro, promovido a mando de
Patrick Pavan.

***
Que na manhã de ontem (7),

Patrick negou a demissão, e disse
não haver qualquer rusga entre ele
e o prefeito Kiko.

Que o fomento da suposta
demissão pode ter ocorrido pela
recente proximidade com o vice-
prefeito Gabriel Roncon (PTB).

***
Que ambos estão sendo vistos

constantemente circulando em
eventos públicos. Nem festas ficam
fora da agenda.

***

Que Patrick pode estar sofrendo
“fogo amigo”, Roncon poderá ser o
candidato a prefeito e muitos que-
rem estar ao seu lado, já que o pre-
feito Kiko segue impugnado.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

Amigão teve documento aprovado em apoio a proposta de Alex Manente

O vereador de Ribeirão Pires,
Amigão D´Orto (PTC), teve um
documento aprovado na sessão
de ontem da Câmara Municipal de
Ribeirão Pires no qual manifesta
apoio a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) da Prisão em 2ª
Instância de autoria do deputado

federal Alex Manente (Cidadania),
que tem como objetivo principal o
combate à corrupção, uma vez
que assegura a imediata prisão de
condenados por órgãos colegia-
dos de 2ª instânca da Justiça
Brasileira.

“Atualmente o texto constitu-

cional estabelece que o réu só
pode ser considerado culpado -
para fins de prisão - após o trânsi-
to em julgado, ou seja, após o
esgotamento de todos os recursos
em todas as instâncias da Justiça.
Convém salientar, que tal previsão
veio em resposta à repressão do
regime militar, onde previa a pre-
sunção de culpabilidade aos sus-
peitos”, disse o parlamentar da
Estância no documento.

“O mau uso dos recursos no
processo penal não pode ter como
consequência o adiamento suces-
sivo por longo prazo, resultando
no não cumprimento da sentença
proferida em juízo”, acrescentou o
vereador.

Amigão pediu no documento
que o mesmo seja encaminhado
para o deputado Alex, para os pre-
sidentes da Câmara Federal e do
Senado, também para o presiden-
te do STF, para o ministro da
Justiça Sérgio Moro, para o presi-
dente da República Jair Bolsonaro
e para toda bancada de deputados
federais do Estado de São Paulo.

Vereador Amigão manifestou apoio a PEC do deputado Alex Manente

Vereador Anselmo Martins é o autor do projeto

Serviço foi feito na Rua Tranquila

Foto: Divulgação 

Vereador apoia PEC da
Prisão em 2ª Instância

Vereadores adiam 
apreciação de veto
sobre transparência 
em serviço municipal

Pavimentação
desvia de
carro em RP

Os vereadores de Ribeirão Pires
decidiram adiar por mais uma ses-
são a apreciação do veto do prefei-
to Kiko Teixeira (PSB) ao Projeto de
Lei de autoria do vereador
Anselmo Martins (PL), que obriga a
Prefeitura a divulgar no Portal da
Administração os serviços realiza-
dos mensalmente pelas secreta-
rias de Serviços Urbanos e
Desenvolvimento de Ouro Fino
Paulista. O adiamento foi pedido
pelo vereador Edson Savietto
(Cidadania), o Banha, e não foi
debatido por nenhum parlamen-
tar, apenas acatado.

“Apresentamos o projeto com o
intuito de dar acesso, com clareza,
às informações sobre o cronogra-
ma de trabalho das secretarias. É
sabido que um dos maiores pro-
blemas da nossa cidade é a manu-
tenção da limpeza, pavimentação
e capinação das vias públicas, por-
tanto, informar onde estão sendo
realizados os trabalhos, traria
transparência ao cronograma de
atividades”, justificou o vereador
Anselmo.

As justificativas do parlamentar
não foram suficientes para conven-
cer o prefeito que vetou a medida.

Um serviço executado pela
Prefeitura de Ribeirão Pires deu o
que falar essa semana. A pavi-
mentação “paliativa” (segundo
nota da Prefeitura) da Rua
Tranquila, localizada na Vila
Suissa, acabou por desviar de um
automóvel que está abandonado
na via. Segundo o flagra, o asfalto
fez um “S”.
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Implantação da GCM
em Rio Grande da Serra

Akira Auriani (PSB), vereador de Rio Grande da
Serra, solicitou ao prefeito, Gabriel Maranhão
(Cidadania), junto a Secretaria de Trânsito e Defesa
Civil, informações sobre projeto da Guarda Municipal
na cidade. 

O parlamentar enfatiza que o pedido se justifica
uma vez que atuação da mesma é de extrema necessi-
dade de contribuir com a segurança pública. 

“Vale lembrar que o números de furtos, inclusive
assaltos em estabelecimentos comerciais, vem aumen-
tando gradativamente em Rio Grande da Serra. É
importante ressaltar que quando foi criada a mesma
na cidade, a informação que esta Casa de Leis teve é
que a guarda civil estaria atuando no mês de novem-
bro”, questiona o legislador.

Entre as perguntas está em que fase se encontra o
processo da guarda, quando estará atuando em nossa
cidade e o cronograma das atividades para 2020.

Pontos de ônibus em
Rio Grande da Serra 

O presidente da Casa de Leis de Rio Grande da Serra,
Claudinho Monteiro (PSB) requereu a Prefeitura, através
da Secretaria de Obras e Planejamento, informações
sobre previsão para manutenção ou mesmo troca dos
abrigos de proteção nos pontos de parada de ônibus e
colocação de abrigo nos pontos que não contem o bene-
fício.

“A medida se justifica tendo em vista atender as reivin-
dicações de grande parte dos munícipes, em especial nos
locais destinados a parada de coletivos que não contam
com abrigo”, alerta o vereador. 

“A ausência de abrigo é um grande problema para os
usuários de transporte que ficam expostos a intempéries,
e que alegam ainda que nos dias frios e chuvosos preci-
sam se deslocar até um local coberto, correndo o risco de
o coletivo não parar quando solicitado, uma vez que em
alguns bairros são poucas as exceções onde os pontos
contam com abrigo para passageiros”, finaliza.

Manutenção na rua
Amazonas, na São João

Ébio Viana, o vereador Bibinho (PSDB), solicitou a
Prefeito Municipal, através da Secretaria de Serviços
Urbanos, informações quanto à possibilidade de reali-
zar manutenção no paralelo, na Rua Amazonas,na
altura dos números 149 e 89, bairro Vila São João em
Rio Grande da Serra.

O vereador lembra que “o serviço se justifica, haja
vista que os buracos na Rua Amazonas estão cada dia
aumentando, e com a movimentação de veículos de
grande porte irá tomar maior proporção, tendo em
vista que a rua é muito íngreme, assim aumentando o
risco de acidentes”.

Entre as indagações promovidas pelo parlamentar
ao responsável pela Secretaria de Serviços Urbanos,
está a possibilidade da realização de manutenção no
paralelo na rua, e se em caso positivo, quando ocor-
rerá os trabalhos. Se negativo, o que inviabiliza o
atendimento do pedido. 

Relação de alunos
da rede municipal

O vereador Claurício Bento (DEM) usou a Trinuna na
última quar-feira (6) para defender um requerimento
encaminhado para Secretaria de Educação e Cultura do
município de Rio Grande da Serra.

O parlamentar fazia, entre outros questionamentos,
indagações referentes ao número de estudantes matri-
culados no ensino municipal.

Segundo Claurício, o documento foi protocolado
após reportagem veiculada no Fantástico em 3 de
novembro, onde parte do dinheiro recebido através do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), era desviado através de fraudes na relação de
alunos matriculados em municípios brasileiros. 

“Não estou dizendo que aqui em Rio Grande da Serra
isso ocorra, mas quero saber a relação de alunos matri-
culados. Depois, pedirei os dados ao Ministério da
Educação, assim, farei a comparação”, disse o vereador. 

Reparos na rua México,
no Califórnia Paulsita 

José Carlos Pereira dos Anjos, o Zé Carlos (PL),
vereador de Rio Grande da Serra, sugeriu  ao   Prefeito
Municipal, determinar a   Secretaria de Serviços
Urbanos realizar serviços de colocação de pedra de
bica corrida na Rua México, localizada no Bairro
Califórnia Paulista.

Para o vereador o serviço de zeladoria se justifica-
haja vista proporcionar condições adequadas de trafe-
gabilidade à população local, já que a via encontra-se
em condições precárias de tráfego. 

“Pelo exposto, é que consideramos de suma impor-
tância a realização dos serviços ora sugerido, garan-
tindo a segurança e o bem-estar de todos que trafe-
gam por citada localidade”, defende o vereador.

Zé Carlos reforça ainda que o pedido veio através
de demandas encaminhadas por moradores daquela
localidade, que estão preocupados com a aproxima-
ção das chuvas de verão.

Recuperação da 
Praça São Leopoldo 

O vereador Benedito Araújo (PT) solicitou ao
Prefeito Municipal, através da Secretaria de Serviços
Urbanos, informações quanto a viabilidade da elabo-
ração de projeto que vise a revitalização da Praça São
Leopoldo, entre as ruas avenida Santa Tereza e aveni-
da Aparecida, no bairro Santa Tereza.

“Tal solicitação se faz necessária, revitalizar o espa-
ço público, e possibilitar à comunidade local e do
entorno, a utilização dos equipamentos para a prática
de lazer, esporte e integração social”, enfatiza
Benedito Araújo.

Entre os questionamentos posto no requerimento
está se já existe projeto em andamento quanto a
recuperação do espaço e em que fase se encontra.
Benedito pede ainda que se em caso negativo, se há
possiblidade de atendimento do requerido, se inviá-
vel, qual o fator que inviabiliza a realização dos servi-
ços de melhorias.
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Flávio foi vítima de vingança
por parte de assessores

Testemunhas mudam versão e livram vereador Flávio Gomes de crime 

Acusado de obrigar assesso-
res a lhe entregar parte dos
salários recebidos na Câmara de
Vereadores, o vereador Flávio
Gomes (Cidadania) foi absolvido
da acusação de enriquecimento
ilícito. Afastado das atribuições
parlamentares, o vereador

deverá ser reconduzido ao cargo
na próxima semana. 

O arquivamento da acusação
ocorre pelo fato das testemu-
nhas e acusadores mudarem os
depoimentos. Se anteriormente
afirmavam categoricamente que
eram obrigados pelo parlamen-

tar de promoverem “rachadi-
nha”, entregando parcela dos
vencimentos ao vereador, agora
dizem que tudo não passou de
vingança.

Na decisão proferida na
terça-feira, o juiz Walter de
Oliveira Junior, relatou a nova
versão dada pelas testemunhas:
“Acusação teria sido feita por
desavença política”. Em outro
trecho da decisão, o juiz desta-
ca: “A testemunha (nome), tam-
bém assessor, negou qualquer
exigência”. 

Flávio estava afastado do
cargo desde o mês de abril de
2018. Com o retorno do legisla-
dor, deixa a Casa de Leis o
suplente, Carlinhos Trindade
(Cidadania). 

A reportagem da Folha con-
versou com Flávio Gomes na
quarta-feira, um dia após a deci-
são da Justiça. Disse estar alivia-
do e que sempre acreditou que
a verdade prevaleceria. 

A Câmara de Ribeirão Pires
informou que aguarda a comu-
nicação oficial da Justiça para
reconduzir o legislador ao cargo.

Flávio sai livre da acusação de ficar com parte dos salários de assessores 

Foto: Divulgação
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Futuro da Fábrica de Sal volta a ser incerto
após doação para o Sesi ser cancelada

Proposta pelo prefeito Kiko e aprovada pela Câmara de Vereadores, doação de área para o Sesi era ilegal 
A Prefeitura de Ribeirão Pires

e a Câmara de Ribeirão Pires
doaram ao Sesi em setembro de
2018 uma área de 12 mil
metros, onde seria construída
uma nova escola da entidade
patronal, e em contrapartida, o
braço educacional da Fiesp pro-
moveria a restauração do pré-
dio histórico da Fábrica de Sal.

Desde o início das discus-
sões, especialistas alertavam
que a doação do espaço era ile-
gal, devido ao prédio popular-
mente denominado Fábrica de
Sal ser tombado pelo
Condephaat através da
Resolução 15/2018, inviabilizan-
do qualquer transferência do
bem público para a iniciativa
privada. Apesar dos alertas,
apenas o vereador Anselmo
Martins (PR) foi contrário a doa-
ção.

Além da questão histórica,
populares e técnicos alertavam
para a retirada  da Biblioteca e
da Escola Municipal que funcio-
na no espaço.

Diante da polêmica, a doação
não foi concretizada em razão

da instauração de Inquérito Civil
junto à Promotoria de Justiça
local, que em setembro deste
ano  entregou recomendação
ao município sobre a ilegalidade
da doação. Como resultado, foi
concedido à Prefeitura o prazo
de 30 dias para apresentação de
uma proposta de TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta).

No relatório assinado pela
procuradora Paula de
Figueiredo Silva, é dito que a
transferência possui inúmeras
irregularidades, entre elas, a
ausência de concorrência públi-
ca, omissão quanto à inaliena-
ção de bens e a violação do inte-
resse público.

“Ainda violou o interesse
público, ao abdicar de bem imó-
vel de alto valor integrante do
patrimônio municipal e promo-
ver o fechamento de uma esco-
la pública e da única biblioteca
pública da cidade”, alerta o rela-
tório.

A Prefeitura de Ribeirão Pires
chegou a apresentar ao
Judiciário alternativas: Ofício ao
governador, solicitando a revi-

são de decreto estadual que
trata do tombamento (nº
13.426, de 1979) e reunião
junto ao Sesi, apresentando
alternativas para a concretiza-
ção da doação. Como alternati-
va, a Prefeitura apresentou ao
Sesi proposta para o desdobro
da área onde está situada a
Fábrica de Sal.

O patrimônio histórico per-
maneceria, nessa nova propos-
ta, sob o domínio da Prefeitura.
O restante da área seria destina-
do ao Sesi (cerca de 9 mil
metros). 

Segundo a Prefeitura, a pro-
posta, entretanto, não foi aceita
pelo Sesi, que justificou que em
reunião com seu Conselho
Deliberativo, concluiu que não
seria possível aceitar o imóvel
dessa forma, pois não pode-
riam, nessa proposta, realizar
investimentos em bem público.

Por essa razão, a Prefeitura
irá solicitar a revogação da lei
que autorizou a doação de área
ao Sesi, medida comunicada à
Promotoria de Justiça da cida-
de.Fábrica de Sal está novamente com o futuro incerto

Foto: Arquivo Folha
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Homem é atingido por
descarga elétrica em RP 

O acidente ocorreu durante uma tentativa de furto a fios de alta tensão
Um homem ainda não identi-

ficado foi atingido por uma des-
carga elétrica enquanto tentava
cortar fios de alta tensão com
um alicate, na manhã desta
quinta-feira (7), na Avenida
Santa Clara, em Ribeirão Pires.  

Segundo informações, a víti-
ma - que estaria vivendo em
situação de rua - tentava furtar
os cabos de um poste com um
auxílio de uma escada de
madeira, próximo a ponte do
Rodoanel, quando foi atingido
pela forte descarga.  

O alicate utilizado por ele
ficou parcialmente queimado
por conta da tensão que foi des-
carregada no objeto.  

Equipes do Corpo de
Bombeiros e da Defesa Civil
foram até o local e prestaram
atendimento ao homem. Ele foi
encaminhado a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), no
Santa Luzia, onde permaneceu
internado sob observação.
Ainda de acordo com informa-
ções, seu estado de saúde é
considerado estável.O alicate utilzado pelo homem ficou parcialmente danificado 

Foto: Divulgação 
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Mulher cai em golpe do
falso funcionários de banco 
Estelionatários, que se pas-

saram por funcionários de um
banco, aplicaram um golpe e
sacaram R$ 1.200 da conta da
mulher, de 33 anos. O caso
ocorreu no último dia 30, em
Ribeirão Pires.

A vítima contou aos policiais
que uma mulher entrou em
contato dizendo que trabalha-
va no banco e que o motivo da
ligação era confirmar alguns
dados pessoais para a emissão
de novo cartão de crédito. 

Em seguida, a vítima rece-
beu outra ligação, sendo do
setor antifraude da mesma
operadora do cartão. 

Mediante a suspeita de
fraude, a vítima ligou para a
central de atendimento da
empresa. Momento em que
constatou que havia duas tran-
sações realizadas em seu
nome, no valor de R$ 1.200. As
transferências foram feitas em
uma agência do banco Itaú, no
Centro da cidade.

O caso, registrado como
estelionato, já está sendo
investigado pela Polícia Civil da
Estância.

Filho é indiciado após agredir
a mãe de 72 anos

Um homem, de 45 anos, indi-
ciado na noite do último sábado
(2), após agredir a mãe, de 72
anos, com apertões nos braços e
xingamentos. Além disso, ele
teria a ameaçado com uma faca
em punho. A Polícia Militar foi
chamada por terceiros.

Após o chamado, policiais che-
garam à Rua Áustria, no Jardim
Alvorada, constataram a lesão
nos braços da mulher e prende-
ram o filho. Segundo a PM, o
homem estava visivelmente alte-
rado e agressivo. 

A vítima foi socorrida pela PM
e encaminhada à UPA Santa
Luzia, onde foi devidamente
atendida e medicada.  O caso foi
registrado na Delegacia de
Ribeirão Pires.

Salão de beleza é assaltado
na Estância

Um salão de beleza, situado
no Jd. Aimoré, foi assaltado no
último dia 2, por um motociclista.

Segundo o B.O, um homem
invadiu o local e sob emprego de
arma de fogo, subtraiu os perten-
ces pessoais da dona do salão e
de uma cliente. O roubo está
sendo investigado pela Polícia.

A Polícia Militar de Rio Grande
da Serra prendeu em flagrante, na
noite da última terça-feira (5), um
homem responsável por comercia-
lizar entorpecentes pela região da
Vila Niwa. A.O.S., de 34 anos, foi
preso no momento em que vendia
drogas para dois usuários na
Estrada da Maratona. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, o indiciado ten-
tou se despistar de uma pochete
preta, onde estavam as porções de

entorpecentes para comercializa-
ção, ao perceber a presença da
Polícia Militar.  Ao serem questio-
nados, os usuários alegaram que
estavam no local para adquirir
substâncias para consumo próprio
e que já haviam comprado com
A.O.S. em ocasiões anteriores. O
indiciado negou as acusações. 

A Polícia Militar também cons-
tatou que A.O.S. já havia sido preso
por envolvimento em furto e tráfi-
co de entorpecentes.  

Foram apreendidas 39 unidades
de crack, 76 gramas de cocaína, 52
gramas de maconha e três invólu-
cros de skunk e a quantia de
R$60,00 provenientes da venda de
entorpecentes. Ainda foram
encontradas folhas de anotações
de controle de vendas com o nome
do acusado e o respectivo dia.   

A.O.S. e os usuários foram enca-
minhados à Delegacia de Ribeirão
Pires, onde o delegado de plantão
decretou a prisão em flagrante e
representou pela prisão preventiva
do acusado. Já os homens foram
ouvidos e liberados, por não haver,
a princípio, envolvimento com o
tráfico.  

Nos últimos meses, Rio Grande
da Serra registrou inúmeros casos
de tráfico de entorpecentes. Um
dos mais recentes aconteceu no
último dia 25, na Vila Marquesa.
Também neste ano, em junho, a
Polícia Militar fechou uma refinaria
de drogas que funciona no Parque
América, responsável por abaste-
cer os pontos de vendas na cidade
(foto). Na ocasião, 10 pessoas
foram presas em flagrante.

PM prende traficante em
flagrante na Vila Niwa 

Drogas apreendidas na refinaria do tráfico, em junho deste ano 

O flagrante aconteceu na Estrada da Maratona, na última terça-feira (5)

Foto: Divulgação 
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Delegado de RP recebe
homenagem da OAB 

Segundo Milhardo, a homenagem é fruto do trabalho de toda a equipe 

O delegado titular de Ribeirão
Pires, doutor Wagner Milhardo, foi
homenageado pela subseção da
OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) pelos relevantes trabalhos
prestados à Justiça. A entrega da
Láurea de Reconhecimento aconte-

ceu na última quarta-feira (6),
durante a sessão solene de entrega
das carteiras dos novos advogados.

Wagner Milhardo é a primeira
autoridade policial da cidade a ser
homenageada pela iniciativa inédi-
ta da OAB. O reconhecimento é

fruto do trabalho assíduo e diferen-
ciado imposto por Milhardo desde
que assumiu a titularidade do
município, em janeiro deste ano.
Sob seu comando, a cidade de
Ribeirão Pires passou a ser palco de
ações contínuas e integradas com
demais forças policiais em repres-
são à diferentes crimes - que vem
contribuindo para com a queda nos
ndices criminais durante os últimos
meses.

Como resultado, a produção da
Delegacia de Ribeirão Pires, ao
longo de 2019, esteve entre as
melhores de toda a Seccional -
tendo alcançado o primeiro lugar
no mês de setembro. 

Em entrevista à Folha, Wagner
Milhardo destacou o trabalho de
toda a equipe, além do empenho e
motivação de cada policial para a
obtenção de bons resultados. “É
muito gratificante ver que o traba-
lho está sendo feito e reconhecido.
Todas as homenagens são compar-
tilhadas com a equipe inteira”, afir-
mou o delegado, que em agosto
deste ano também foi homenagea-
do pela Câmara Municipal de
Ribeirão Pires. 

Foto: Folha Ribeirão Pries

Milhardo é a primeira autoridade policial homenageada pela OAB
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Cestas sob encomenda
Empório Santa Fé recebe encomendas de ceias natalinas e de ano novo

O Empório Santa Fé inova
com cestas personalizadas e sob
encomendas para o final de
ano. 

Durante a época de Natal e
Ano Novo, o espaço reunirá os
seus profissionais de doces e
salgados para receberem enco-
mendas de ceias especiais, con-
tendo massas, vinhos, grãos e
doces.  

O contato pode ser realizado
pelo telefone 4823-5601 ou na
loja, situada na Rua Miguel
Prisco, 87 - Centro. 

Reconhecida pelo bom aten-
dimento e qualidade, a empre-
sa, comandada por Rose do
Carmo, se destacou nos anos de
2018 e 2019, na categoria de
melhor comércio de alimentos
e bebidas de Ribeirão Pires pela
Company Pesquisas de Opinião.O Empório trabalha com produtos importados, como chocolates e vinhos

Foto: Divulgação



1133SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  0088  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001199 GGaassttrroonnoommiiaa FFoollhhaa  

Estância recebe 2º Festival
de Churros e Chopp
Evento acontece entre os dias 8 e 10 de novembro, no Complexo Ayrton Senna

A Estância receberá entre os
dias 8 e 10 de novembro o
Festival de Chopp Artesanal,
que acontecerá simultaneamen-
te ao 2º Festival de Churros. O
evento é uma realização do
Festival Sabor do Brasil com
apoio da Secretaria de Turismo
e Desenvolvimento Econômico
de Ribeirão Pires (SETUD). 

O festival gastronômico será

realizado no Complexo Ayrton
Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco,
193 - Jd Itacolomy) das 12h às
22h.

Os melhores trucks de São
Paulo estarão no evento com
diversas opções de churros
gourmet e chopp artesanal.
Além de comida mexicana e
hambúrguer artesanal. 

“O principal objetivo do festi-

val é movimentar a economia
local. Teremos expositores da
cidade de Ribeirão Pires, tam-
bém. Esperamos o movimento
de 10 mil pessoas durante os
três dias de evento, com diver-
sos preparos e cervejas artesa-
nais exclusivas para todos os
gostos” destaca Marcos Luís
Pereira, organizador do festival
e representante do Festival
Sabor do Brasil. 

O espaço contará com dois
expositores de hambúrgueres,
seis de churros e seis de cerve-
jas artesanais.

Os vegetarianos e veganos
também serão bem-vindos e
poderão se deliciar com ham-
burguer feito com quinoa, bata-
ta, abobrinha ralada, rúcula,
maionese de ervas finas em um
pão de beterraba. 

O evento terá área kids para
garantir a diversão das crianças. 

Confira os horários do festi-
val:

Sexta-feira (8) das 17 às 22h,
sábado (9) das 12h às 22h, e no
domingo (10) das 12 às 22h.

Foto: Divulgação

Churros gourmet são destaque no festival gastronômico
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Confira como cuidar 
do peixe Betta em casa

O Betta é uma das espécies mais populares nas casas dos brasileiros

A popularidade do peixe Betta
vem do fato de ser um animal de
estimação barato, resistente e de
fácil cuidado. 

A loja Da Silva Aquários é
especialista em animais aquáti-
cos e conta com uma grande
variedade de espécies de peixes
ornamentais.

Thiago Martins, gerente da
loja Da Silva Aquários, comenta
que “a espécie Betta chama
atenção pelas escamas coloridas
e barbatanas vastas”, disse
Thiago. 

Por ser um peixe colorido, o
Betta atrai a atenção de muitas
crianças. Pensando nisso, a loja
realizou no último dia 10 de
outubro uma ação beneficente
no qual foram doados 300 peixes

Bettas à E.M. Valberto Fusari,
situada no Jd. Itacolomy, em
comemoração ao Dia das
Crianças.  

O Betta tornou-se o queridi-
nho em diversos lares brasileiros
por ser um peixe de pequeno
porte e por se adaptar a peque-
nos aquários. 

Antes de usar pela primeira
vez, é necessário lavar com água,
o cascalho, a beteira e a decora-
ção. 

No Da Silva Aquários é possí-
vel encontrar comidas especifi-
cas para Bettas em forma de flo-
cos, granulados ou bolinhas. “Dê
sempre 2 ou 3 flocos de ração de
peixe ao Betta e espere que ele
se alimente sozinho. Em poucos
segundos, quando ele terminar,

dê mais 2 ou 3, espere e repita a
operação mais uma ou duas
vezes”, comenta Thiago.

O ideal é oferecer quantida-
des pequenas, que sejam consu-
midas imediatamente.  

O Betta pode viver até 10
anos se for cuidado corretamen-
te, por isso, é indicado cuidados
especiais com o local do aquário,
que não pode ficar exposto dire-
tamente ao sol e ao frio excessi-
vo. Além disso, os acessórios,
como areia e cascalhos decorati-
vos devem ser de materiais sua-
ves para não machucar o animal.
A limpeza do aquário deve ser
realizada a cada semana.

Para mais informações, basta
visitar a loja Da Silva Aquários
que está situada na Rua Major
Cardim, 79 - Centro de Ribeirão
Pires.

Foto: Divulgação

Uma vez por semana, recomenda-se a limpeza da beteira

Thiago Martins, gerente da loja
Da Silva Aquários
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�Maia�, clicada em
Rio Grande da Serra,
em foto enviada por

�Sany� em momento
meigo com a dona,

Andrea recebendo
carinho do estiloso

�Paçoca�, da raça
Lulu da Pomerânia,
procura namorada da

�Pityy�, relaxando no
colo de Elizabete 
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LEI MUNICIPAL Nº. 2.333, DE 31 DE OUTU-
BRO DE 2.019
“Dispõe sobre infrações ambientais, sanções
administrativas e procedimentos administrativos
de fiscalização ambiental, para condutas e ati-
vidades consideradas lesivas ao meio ambiente
e dá outras providências.”

Luis Gabriel Fernandes
da Silveira Prefeito Municipal de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte
LEI
Considerando que a Lei Complementar nº. 140,
de 8 de dezembro de 2.011, fixa normas para a
cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da
competência comum relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do
meio ambiente, ao combate a poluição em qual-
quer de suas formas e à preservação das flo-
restas, da fauna e da flora;
Considerando que, nos termos da Lei Federal
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e regula-
mentos, são autoridades competentes para
lavrar auto de infração ambiental e instaurar
processo administrativo os servidores de
órgãos ambientais integrantes do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, desig-
nados para as atividades de fiscalização;
Considerando que, nos termos da Lei Orgânica
do Município, as condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pes-
soas físicas ou jurídicas, às sanções adminis-
trativas, independentemente da obrigação de
reparação aos danos causados;
Considerando que, nos termos da Lei Municipal
nº. 1769, de 3 de junho 2.009, o produto de
arrecadação são fontes de recursos para o
fundo Municipal de Meio Ambiente;
Capítulo I
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. - Os procedi-
mentos de fiscalização, controle, abertura de
processo administrativo e aplicação de sanções
administrativas por infrações decorrentes de
atividades e condutas lesivas ao meio ambien-
te, no Município de Rio Grande da Serra, ficam
disciplinados por esta Lei.
Art. 2º. - Considera-se infração administrativa
ambiental, toda ação ou omissão que viole as
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, prote-
ção e recuperação do meio ambiente, dentre
outras, que importem no disposto da Política
Municipal de Meio Ambiente.
Art. 3º. - As infrações ambientais serão punidas
com as sanções administrativas definidas na
Política Municipal de Meio Ambiente e demais
Legislações Pertinentes.
Parágrafo único - As infrações administrativas
são punidas com as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa simples; 
III – multa diária;
Art. 4º. -
As infrações ambientais serão apuradas em

processo administrativo próprio, assegurado o
direito de ampla defesa e do contraditório,
observadas as disposições desta Lei.
Art. 5º. - Ficam assegurados aos agentes públi-
cos credenciados para o exercício das ativida-
des de fiscalização, o acesso e a permanência
em áreas e estabelecimentos públicos ou priva-
dos, em qualquer dia e hora, pelo tempo neces-
sário à constatação e tipificação da infração
ambiental, bem como a requisição de força poli-
cial para coibir eventuais resistências.
Art. 6º. - Independente da aplicação de quais-
quer das sanções previstas nesta Lei e na legis-
lação em vigor, o infrator fica obrigado a recu-
perar ou indenizar os danos ambientais por ele
causados.
§ 1º. - Para o cumprimento do disposto no caput
deste artigo, a Secretaria do Verde e Meio
Ambiente fica autorizada a celebrar Termo de
Compromisso, nos termos desta Lei.
§ 2º. - A qualquer tempo, a Secretaria do Verde
e Meio Ambiente poderá, diante de novas infor-
mações ou se as circunstâncias o exigirem reti-
ficar ou complementar o acordo firmado, deter-
minando outras providências que se fizerem
necessárias. 
SEÇÃO II
DA AUTUAÇÃO
Art. 7º. - Constatada a ocorrência de infração
administrativa ambiental, será lavrado auto de
inspeção ou auto de infração ambiental, confor-
me determinado nesta Lei, do qual deverá ser
dada ciência ao autuado. 
§ 1º. - Caso o autuado ou preposto se recuse a
assinar ou receber o auto de inspeção ou o auto
de infração e os termos próprios, o agente cre-
denciado certificará o ocorrido, considerando-
se válido o ato administrativo para todos os
seus efeitos legais.
§ 2º. - Nos casos de ausência do responsável
pela infração administrativa, e inexistindo pre-
posto identificado, o agente credenciado aplica-
rá o disposto no § 1º. deste artigo, encaminhan-
do o documento emitido por via postal com
aviso de recebimento ou outro meio válido que
assegure a sua ciência, ao proprietário da área.
Art. 8º. - As penalidades incidirão, verificado o
nexo causal entre a ação e o dano, sobre os
autores diretos, alcançando, na sua ausência e
impossibilidade de identificação, proprietários
do imóvel, arrendatários, parceiros, posseiros,
gerentes, administradores, diretores, promiten-
tes compradores, bem como, de modo compar-
tilhado, autoridades que se omitirem ou facilita-
rem, por consentimento legal, na prática do ato,
na forma prevista nesta lei.
Parágrafo Único - Nos casos em que o infrator
for Concessionárias, prestadores de Serviços
de qualquer natureza, bem como suas contrata-
das, no território municipal a multa será majora-

da ao triplo.
Art. 9º. - O autuado poderá ser cientificado da
lavratura do auto de infração ou auto de inspe-
ção pelas seguintes formas:
I - pessoalmente, por representante legal, admi-
nistrador ou mandatário;
II - por via postal com aviso de recebimento;
III - por edital, se estiver o infrator autuado em
lugar incerto, não sabido ou se não for localiza-
do no endereço; ou
IV - por meio eletrônico, nas hipóteses previstas
na legislação.
Parágrafo único - Quando a ciência do auto de
infração ocorrer por publicação oficial, o infrator
será considerado, efetivamente, notificado em 5
(cinco) dias úteis, contados a partir da data da
publicação.
Art. 10 - O agente credenciado, ao lavrar o auto
de infração, indicará as sanções estabelecidas
nesta Lei, observando a gravidade dos fatos,
tendo em vista os motivos da infração e suas
consequências para a saúde pública e para o
meio ambiente.
Art. 11 - O auto de infração ambiental deverá
ser lavrado em impresso específico, com a
identificação do agente credenciado, a descri-
ção clara e objetiva das infrações ambientais
constatadas, a indicação dos respectivos dispo-
sitivos legais e regulamentares infringidos, das
sanções indicadas, inclusive valor da multa,
bem como qualificação do autuado com nome
e, quando houver, endereço completo, Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas ou Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, não devendo con-
ter emendas ou rasuras que comprometam sua
validade.
§ 1º. - Não possuindo o autuado registro junto
ao Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, deve
ser indicado o Registro Geral (RG).
§ 2º. - O auto de infração deverá ser lavrado
para cada pessoa física ou jurídica que tenha
participado da prática da infração, individual-
mente, sendo-lhes imputadas as sanções, na
medida da sua participação no ato.
Art. 12 - O auto de infração e inspeção ou docu-
mento similar será encaminhado à Secretaria
do Verde e Meio Ambiente, oportunidade em
que se fará a autuação processual no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado de seu
recebimento, ressalvado o caso de força maior
devidamente justificado.
Art. 13 - O processo administrativo será com-
posto dos termos específicos da fiscalização,
dos relatórios e informações referentes à ação
fiscalizatória que lhe deu origem, respeitados
os prazos estabelecidos.
§ 1º. - O auto de inspeção será lavrado no ato
da ação fiscalizadora e servirá de base para a
formação de relatórios e laudos técnicos.
§ 2º. - O auto de inspeção deverá conter o
número de matrícula do agente credenciado, o
local, a data e a hora da vistoria e a descrição
do constatado no momento de vistoria.
Art. 14 - Havendo incerteza sobre autoria ou
algum elemento que componha a materialidade
da infração, o agente credenciado poderá emitir
auto de inspeção para que o inspecionado
apresente informações ou documentos ou ainda
para que adote providências pertinentes à pro-
teção do meio ambiente.
Art. 15 - O prazo para que o infrator sane as
irregularidades será definido no auto de infra-
ção ambiental ou no auto de inspeção ambien-
tal conforme determinado na legislação vigente.
§ 1º. - O prazo concedido poderá ser dilatado,
desde que requerido pelo infrator, devidamente
justificado, antes do vencimento do prazo ante-
rior.
§ 2º. - O requerimento de dilação do prazo
deverá ser protocolado no Setor de Protocolo da
prefeitura.
§ 3º. - Sanadas as irregularidades no prazo
concedido, o agente credenciado certificará o
ocorrido nos autos, dando o devido prossegui-
mento no processo administrativo.
§ 4º - Caso o autuado deixe de sanar as irregu-
laridades, o agente credenciado certificará o
ocorrido e aplicará as sanções cabíveis relati-
vas à infração praticada.
Art. 16 - O auto de inspeção e o auto de infra-
ção que apresentar vícios sanáveis poderão, a
qualquer tempo, ser convalidados de ofício pela
autoridade administrativa responsável pelo jul-
gamento, definida pelo Secretário do Verde e
Meio Ambiente, mediante despacho.
Parágrafo único - Constatado o vício sanável,
sob alegação do autuado, o procedimento será
anulado a partir da fase processual em que o
vício foi produzido, reabrindo-se novo prazo
para defesa, aproveitando-se os atos regular-
mente produzidos sendo acolhido pela autori-
dade administrativa responsável.
Art. 17 - O auto de inspeção e o auto de infra-
ção que apresentar vícios insanáveis deverão
ser declarados nulos pela autoridade adminis-
trativa responsável pelo julgamento.
§ 1º. - Para os efeitos do caput deste artigo,
considera-se vício insanável aquele em que a
correção da autuação implica modificação do
fato descrito no auto de infração ambiental e no
auto de inspeção ambiental.
§ 2º. - Nos casos em que o auto de inspeção ou
o auto de infração ambiental for declarado nulo
e estiver caracterizada a conduta ou atividade
lesiva ao meio ambiente, deverá ser lavrado
novo auto, observadas as regras relativas à
prescrição.
§ 3º. - O erro no enquadramento legal da infra-
ção não implica vício insanável, podendo ser
alterado pela comissão julgadora, mediante
decisão fundamentada que retifique o auto de
infração.
SEÇÃO III
DA ADVERTÊNCIA

Art. 18 -
A advertência poderá ser aplicada, quando:
Parágrafo único -
Tendo o Poder Público conhecimento de ato ou
ação premeditada que culmine em infração ou
dano ambiental futuro.
Art. 19 - A sanção de advertência não excluirá a

aplicação de outras sanções.
Art. 20 - Fica vedada a aplicação de nova san-
ção de advertência no período de 3 (três) anos,
sendo aplicada multa como penalidade.
SEÇÃO IV
DA MULTA
Art. 21 - A multa terá por base a unidade de
medida pertinente, de acordo com o objeto jurí-
dico lesado, e será aplicada por meio de:
I - multa simples, aplicação de pena administra-
tiva que não tem como requisito a cominação
prévia de advertência ao autuado, quando a
infração estiver sendo cometida ou já estiver
consumada; e
II - multa diária, aplicada sempre que o cometi-
mento da infração se prolongar no tempo, até a
sua efetiva cessação ou regularização da situa-
ção mediante a celebração, pelo infrator, de
termo de compromisso de reparação do dano.
§ 1º. - Constatada a situação prevista no inciso
II deste artigo, o agente credenciado lavrará
auto de infração, indicando, além dos requisitos
constantes do art. 11 desta lei, o valor da multa
diária.
§ 2º. - O valor da multa diária deverá ser fixado
de acordo com os critérios estabelecidos na lei
de Política Municipal de Meio Ambiente, não
sendo superior a 10% (dez por cento) do valor
da multa simples máxima cominada para a
infração.
§ 3º. - Caso seja constatada que a situação que
deu causa à lavratura do auto de infração não
foi regularizada, a multa diária voltará a ser
imposta, desde a data em que deixou de ser
aplicada, sendo notificado o autuado, sem pre-
juízo da adoção de outras sanções previstas na
Política Municipal de Meio Ambiente.
§ 4º. -
A autoridade ambiental competente deverá, em
caso de procedência da autuação, confirmar ou
modificar o valor da multa diária, decidir o
período de sua aplicação e consolidar nos ter-
mos legais o montante devido pelo autuado
para posterior execução.
§ 5º. - O valor da multa diária será consolidado
e executado, periodicamente, nos casos em
que a infração não tenha cessado.
Art. 22 -
A multa aplicada, quando multa simples, pode-
rá ser convertida em serviços, provisão de
máquinas e equipamentos ao órgão municipal
ambiental e implantação de projetos que visem
à preservação, melhoria e recuperação da qua-
lidade do meio ambiente.
§ 1º. - O autuado poderá requerer a conversão
da multa por meio de requerimento a ser proto-
colado no Setor de Protocolos da Prefeitura
Municipal no prazo de 15 (quinze) dias corridos
da ciência da autuação.
§ 2º. - O pedido de conversão será analisado
pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente
poderá ser concedido nos casos em que:
I - o autuado não seja reincidente;
II - o autuado comprove o cumprimento de
todas as medidas e prazos previstos nos autos
de inspeção, infração e termos que os acompa-
nham, para fazer cessar e reparar os danos
ambientais que caracterizaram a infração;
III - haja viabilidade técnica e operacional da
realização de serviços de melhoria e recupera-
ção da qualidade do meio ambiente, por parte
do interessado, e de acompanhamento da reali-
zação dos serviços por parte da Secretaria do
Verde e Meio Ambiente;
IV - o autuado não tenha dificultado a ação da
fiscalização; e 
V - não se caracterize a realização do ato com
a finalidade de obter vantagem pecuniária.
§ 3º. -
A conversão da multa deverá ser acordada

entre a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e
o autuado, por meio da lavratura de Termo de
Compromisso, em que deverão constar as
medidas que serão adotadas, os critérios e os
prazos para a realização dos serviços.
§ 4º. - Os parâmetros utilizados para a conver-
são da multa serão definidos pela Secretaria do
Verde e Meio Ambiente de acordo com as medi-
das e serviços aplicáveis a cada caso e devem
ser fundamentados no processo administrativo
previamente à emissão do Termo de
Compromisso.
§ 5º. - No caso de conversão de multa por ser-
viços, as medidas estabelecidas deverão priori-
zar atividades relacionadas ao tipo de infração
cometida.
§ 6º. - No caso de prestação de serviços com a
utilização de mão de obra direta do autuado, a
conversão da multa será calculada com base no
valor homem hora, considerando o salário míni-
mo federal e a jornada de 40 (quarenta) horas
semanais.
§ 7º. - No caso de recuperação de áreas
mediante plantio de mudas nativas, a conversão
da multa será calculada com base no valor de 6
UMP’s  por muda, ou demais índices utilizados
pelo Município para fins tributários.
Art. 23 - O cometimento de nova infração
ambiental pelo mesmo infrator, no período de 5
(cinco) anos, contados da lavratura de auto de
infração, constitui reincidência e implica em
aplicação da multa em dobro sob o valor da
nova infração.
I - aplicação da multa em triplo, no caso de
cometimento da mesma infração; ou
II - aplicação da multa em dobro, no caso de
cometimento de infração distinta.
§ 1º. -
A autoridade ambiental competente deverá

verificar a existência de auto de infração ante-
rior para fins de aplicação do agravamento da
nova penalidade, sendo este apurado no proce-
dimento da nova infração, do qual se fará cons-
tar, por cópia, o auto da infração anterior.
§ 2º. Após notificação sobre o agravamento da
penalidade, fica estabelecido prazo de 15 (quin-
ze) dias corridos para que o autuado apresente
recurso de defesa.
Art. 24 - Será acrescido o valor de 10% (dez por
cento) no valor da multa aplicada caso o autua-
do não efetue o pagamento da penalidade até a

data de vencimento informado no primeiro bole-
to.
SEÇÃO V
DA APREENSÃO
Art. 25 - Os animais, produtos, subprodutos da
flora e da fauna, instrumentos, produtos e sub-
produtos objetos da infração, petrechos, equi-
pamentos ou veículos e embarcações de qual-
quer natureza, utilizados na infração conforme
descritos na lei de política ambiental, poderão
serão objeto de apreensão, salvo impossibilida-
de justificada.
Art. 26 - A autoridade ambiental competente,
mediante decisão fundamentada em que se
demonstre a existência de interesse público
relevante, poderá autorizar o uso do bem
apreendido.
Parágrafo único - Os bens de quaisquer nature-
za (moveis e imóveis) que forem apreendidos
poderão ser utilizados pela administração
ambiental, para fazer o deslocamento do mate-
rial apreendido até local adequado ou para pro-
mover a recomposição do dano ambiental.
Art. 27 - Os bens apreendidos deverão ficar sob
a guarda do órgão ou entidade responsável
pela fiscalização, podendo, ser confiados à fiel
depositário, até o julgamento do processo admi-
nistrativo.
Art. 28 - A critério da Administração Pública
Municipal, o depósito de que trata o art. 27
desta lei poderá ser confiado a órgãos e entida-
des de caráter ambiental, beneficente, científi-
co, cultural, educacional, hospitalar, penal,
social, militar e outros.
§ 1º. - Os órgãos e entidades públicos que se
encontrarem sob a condição de depositário
serão preferencialmente contemplados, no caso
da destinação final do bem a ser doado.
§ 2º. - Os bens confiados em depósito não
poderão ser utilizados pelos depositários, salvo
o uso lícito de veículos e embarcações.
§ 3º. -  A entidade fiscalizadora poderá celebrar
convênios ou acordos com os órgãos e entida-
des públicos para garantir, após a destinação
final, o repasse de verbas de ressarcimento
relativas aos custos do depósito.
Art. 29 - Após a apreensão, a autoridade
ambiental competente, levando-se em conta a
natureza dos bens e animais apreendidos e
considerando o risco de perecimento, poderá
proceder da seguinte forma:
I - os animais da fauna silvestre serão priorita-
riamente encaminhados a centros de reabilita-
ção de animais silvestres e centros de triagem,
podendo também ser libertados em seu habitat,
entregues a jardins zoológicos, fundações, enti-
dades de caráter científico, criadouros regula-
res ou entidades assemelhadas, sob a respon-
sabilidade de técnicos habilitados;
II - os animais domésticos ou exóticos deverão
ser encaminhados à programas de adoção ou
doados;
III - os produtos perecíveis e as madeiras sob
risco iminente de perecimento poderão ser doa-
dos a órgãos ou entidades públicos, utilizados
pela Administração Pública Municipal, quando
houver necessidade, conforme decisão motiva-
da da autoridade ambiental competente;
IV - os produtos e subprodutos da fauna não
perecíveis serão destruídos ou doados a insti-
tuições científicas, culturais ou educacionais;
V - os instrumentos utilizados na prática da
infração poderão ser destruídos, utilizados pela
Administração Pública Municipal, nos termos
legais, quando houver necessidade, doados,
garantida a sua descaracterização, neste último
caso, por meio da reciclagem quando o instru-
mento puder ser utilizado na prática de novas
infrações; 
VI - os demais petrechos, equipamentos, veícu-
los e embarcações, poderão ser utilizados pela
Administração Pública Municipal, quando hou-
ver necessidade, doados ou destruídos, após
60 (sessenta) dias da apreensão, conforme
decisão motivada da autoridade ambiental com-
petente.
§ 1º. - Os animais de que trata o art. 25 desta
lei, após avaliados, poderão ser doados,
mediante decisão motivada da autoridade
ambiental competente, sempre que sua guarda
for inviável operacionalmente.
§ 2º. - Serão consideradas sob risco iminente
de perecimento as madeiras que estejam acon-
dicionadas a céu aberto ou que não puderem
ser guardadas ou depositadas em locais pró-
prios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o
transporte e guarda, atestados pelo agente cre-
denciado no documento de apreensão.
§ 3º. -
A libertação dos animais da fauna silvestre em
seu habitat natural deverá observar os critérios
técnicos previamente estabelecidos pelo órgão
ou entidade ambiental competente.
Art. 30 -
Tratando-se de apreensão de substâncias ou
produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde
humana ou ao meio ambiente, as medidas a
serem adotadas, inclusive a destruição, serão
determinadas pelo órgão ambiental competente
e correrão a expensas do infrator.
Art. 31 - O termo de doação de bens apreendi-
dos vedará a transferência a terceiros, a qual-
quer título, dos animais, produtos, subprodutos,
instrumentos, petrechos, equipamentos, veícu-
los e embarcações doados.
Parágrafo único -
A autoridade ambiental competente poderá

autorizar a transferência dos bens doados,
quando tal medida for considerada mais ade-
quada à execução dos fins institucionais dos
beneficiários.
Art. 32 - Os bens sujeitos à venda serão sub-
metidos a leilão, nos termos da legislação
vigente. 
SEÇÃO VI
DA SUSPENSÃO DA ATIVIDADE E DO
EMBARGO
Art. 33 - A suspensão da atividade e o embargo
de obra e suas respectivas áreas dar-se-á na
seguinte hipótese:
I - quando a atividade estiver sendo exercida de

forma irregular e houver risco de continuidade
infracional ou agravamento do dano;
Art. 34 - A suspensão da atividade e o embargo
de obra e suas respectivas áreas têm por obje-
tivo impedir a continuidade do dano ambiental,
propiciar a regeneração do meio ambiente e dar
viabilidade à recuperação da área degradada,
devendo restringir-se exclusivamente ao local
onde se verificou a prática do ilícito.
§ 1º. - No caso de descumprimento ou violação
do embargo, a autoridade ambiental competen-
te adotará as medidas previstas em legislação
pertinente.
Art. 35 - A suspensão da atividade e o embargo
de obra e suas respectivas áreas restringem-se
aos locais onde efetivamente caracterizou-se a
infração ambiental, não alcançando as demais
atividades realizadas em áreas não embarga-
das da propriedade ou posse ou não correlacio-
nadas com a infração.
Art. 36 -
A cessação das penalidades de suspensão de
atividade e do embargo de obra dependerá de
decisão da autoridade julgadora, após a apre-
sentação, por parte do autuado, de documenta-
ção que regularize a obra ou atividade.
Art. 37 - No caso de áreas irregularmente des-
matadas ou queimadas, o agente credenciado
embargará a área ou atividades nelas localiza-
das ou desenvolvidas, excetuando as ativida-
des de subsistência.
Art. 38 - O agente credenciado deverá identifi-
car os responsáveis pela infração, bem como a
extensão do dano, apoiando-se em documen-
tos, fotos e dados de localização, incluindo as
coordenadas geográficas da área embargada,
para posterior georreferenciamento.
Art. 39 - O descumprimento total ou parcial de
embargo ensejará a aplicação cumulativa das
seguintes sanções:
I - suspensão da atividade que originou a infra-
ção e da venda de produtos ou subprodutos
criados ou produzidos na área ou local objeto
do embargo infringido;
II - cancelamento de registros, licenças ou auto-
rizações de funcionamento da atividade econô-
mica junto aos órgãos ambientais e de fiscaliza-
ção; e 
§ 1º. -
A pedido do interessado, o órgão ambiental

poderá emitir certidão em que conste a ativida-
de, a obra e a parte da área do imóvel que são
objetos do embargo, conforme o caso.
Art. 40 - A suspensão de venda ou fabricação
de produto constitui medida que visa a evitar a
colocação no mercado de produtos e subprodu-
tos oriundos de infração administrativa ao meio
ambiente ou que tenha como objetivo interrom-
per o uso contínuo de matéria-prima e subpro-
dutos de origem ilegal.
Art. 41 -
A suspensão parcial ou total de atividades

constitui medida que visa a impedir a continui-
dade de processos produtivos em desacordo
com a legislação ambiental.
Art. 42 - Os produtos, inclusive madeiras, sub-
produtos e instrumentos utilizados na prática da
infração poderão ser destruídos ou inutilizados
quando:
I - a medida for necessária para evitar o seu uso
e aproveitamento indevidos nas situações em
que o transporte e a guarda forem inviáveis em
face das circunstâncias; ou
II - possam expor o meio ambiente a riscos sig-
nificativos ou comprometer a segurança da
população e dos agentes públicos envolvidos
na fiscalização.
Parágrafo único - O termo de destruição ou inu-
tilização deverá ser instruído com elementos
que identifiquem as condições anteriores e pos-
teriores à ação, bem como a avaliação dos bens
destruídos.
SEÇÃO VII
DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS
Art. 43 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da
Administração Pública Municipal objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato,
ou, no caso de infração permanente ou conti-
nuada, do dia em que esta tiver cessado, não
se excluindo as sanções na esfera cível e
penal.
§ 1º. - Considera-se iniciada a ação de apura-
ção de infração ambiental pela Administração
Pública Municipal com a lavratura do auto de
inspeção ou de infração.
§ 2º. - A prescrição da pretensão punitiva da
Administração Pública Municipal não desobriga
o infrator de reparar o dano ambiental.
Art. 44 - Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou pela
ciência do infrator por qualquer outro meio,
inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da
Administração Pública Municipal que importe
apuração do fato; ou 
III - pela decisão condenatória recorrível.
SEÇÃO VIII
DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
SUBSEÇÃO I
DA DEFESA OU DA IMPUGNAÇÃO
Art. 45 - O autuado terá um prazo de 15 (quin-
ze) dias corridos, contados da data da ciência
da autuação, para apresentação de defesa ou
impugnação.
§ 1º. - Se o término do prazo previsto no caput
deste artigo coincidir com finais de semana ou
feriados oficiais ou em dia em que, por qualquer
motivo, não haja expediente no Setor, o autua-
do poderá protocolar o recurso no primeiro dia
útil imediatamente posterior.
§ 2º. - Uma vez protocolada a defesa ou a
impugnação, fica suspensa a exigibilidade do
pagamento da multa imposta por meio do Auto
de Infração Ambiental, até a notificação da deci-
são final.
Art. 46 - A defesa ou a impugnação deverá ser
protocolada junto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura de Rio Grande da Serra, que a enca-
minhará imediatamente à Secretaria do Verde e
Meio Ambiente.
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Art. 47 - A defesa ou a impugnação deverá ser
formalizada por escrito e deverá conter a expo-
sição das razões da inconformidade, os fatos e
fundamentos jurídicos que contrariem o dispos-
to no auto de inspeção ou auto de infração e
termos que o acompanham, bem como a espe-
cificação das provas que o autuado pretende
produzir a seu favor, devidamente justificadas. 
§ 1º. - O prazo estabelecido no art. 45 não
poderá ser prorrogado por mais 60 (sessenta)
dias, devendo o autuado protocolar o pedido de
prorrogação, devidamente justificada, no Setor
de Protocolo, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias estabelecido no art. 45 desta Lei.
§ 2º. - Além do disposto no caput deste artigo, o
recurso deverá estar devidamente instruído
com cópia simples do auto de inspeção ou do
auto de infração ambiental, do CPF ou CNPJ,
do RG do autuado, comprovante de endereço e
outros comprovantes elucidativos.
§ 3º. - Os requerimentos de defesa ou impug-
nação instruídos com a documentação incom-
pleta serão indeferidos.
§ 4º. - Compete ao autuado e aos seus procu-
radores informarem, por escrito, qualquer alte-
ração do seu endereço para correspondência,
sob pena de reputarem-se válidas as notifica-
ções e correspondências enviadas, para o
endereço constante dos autos.
§ 5º. - O autuado poderá ser representado por
advogado ou procurador legalmente constituí-
do, devendo, para tanto, anexar à defesa o res-
pectivo instrumento de procuração por instru-
mento público ou particular, neste último caso,
com firma reconhecida.
Art. 48 - Os requerimentos de defesa ou impug-
nação formulados fora do prazo, poderão ser
indeferidos ou desentranhados dos autos con-
forme decisão da autoridade ambiental compe-
tente.
SUBSEÇÃO II
DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA DEFESA
OU DA IMPUGNAÇÃO
Art. 49 - A análise da defesa ou da impugnação
será instruída por parecer do secretário do
verde e meio ambiente ou por agente por ele
nomeado, sendo denominada autoridade julga-
dora competente.
§ 1º. - O parecer técnico deverá ser elaborado
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis,
ressalvadas as situações devidamente justifica-
das.
§ 2º. - O parecer técnico deverá conter informa-
ções e esclarecimentos prestados pelo agente
credenciado ou técnico do respectivo departa-
mento municipal, necessários à elucidação dos
fatos que originaram o auto de inspeção ou de
infração, ou das razões alegadas pelo autuado,
bem como posicionamento técnico pelo indefe-
rimento, ou deferimento parcial ou total da defe-
sa ou impugnação.
Art. 50 - A decisão da autoridade julgadora não
se vincula às sanções aplicadas pelo agente
credenciado, ou ao valor da multa, podendo, em
decisão motivada, de ofício ou a requerimento
do interessado, readequar conforme Legislação
Ambiental vigente.
Parágrafo único. Nos casos de agravamento da
penalidade, o autuado deverá ser cientificado
da respectiva decisão.
Art. 51 - Oferecida à defesa ou a impugnação,
no caso do parágrafo único do art. 50 desta lei,
a autoridade julgadora julgará o auto de inspe-
ção ou o de infração, decidindo sobre a aplica-
ção das penalidades.
Parágrafo único - O órgão ambiental competen-
te indicará, em ato próprio, a autoridade admi-
nistrativa responsável pelo julgamento da defe-
sa ou da impugnação.
Art. 52 - A decisão da autoridade julgadora
deverá ser motivada, com base no art. 53 desta
lei.
Art. 53 - Julgado o auto de inspeção ou o de
infração, o autuado será notificado por via pos-
tal com aviso de recebimento ou outro meio
válido que assegure a sua ciência para pagar a
multa, a partir do recebimento da notificação,
ou para apresentar recurso em segunda instân-
cia, se couber.
SEÇÃO IX
DA SEGUNDA INSTÂNCIA
Art. 54 - Da decisão proferida pela autoridade
julgadora caberá recurso no prazo de 15 (quin-
ze) dias corridos.
§ 1º. - Compete à Comissão de Julgamento
decidir, em última instância administrativa,
recursos contra as multas e outras penalidades
aplicadas pelo órgão ambiental municipal, em
razão do descumprimento da legislação
ambiental.
§ 2º. -
A comissão de julgamento será composta por 2
(dois) membros da Secretaria do Verde e Meio
Ambiente, 1 (um) membro do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Rio
Grande da Serra.
§ 3º. -
A comissão de julgamento poderá solicitar

auxílio da Procuradoria-Geral do Município,
para dirimir dúvidas de ordem jurídica, se
necessário.
§ 4º. - Não caberá recurso administrativo contra
a decisão da Comissão de Julgamento.
§ 5º. - O órgão ambiental competente indicará,
em ato próprio, a constituição da Comissão
Julgadora.
Art. 55 - O recurso não será conhecido quando
interposto:
I - fora do prazo;
II - por quem não seja legitimado.
Art. 56 - Após o julgamento, a Comissão de
Julgamento restituirá o processo ao órgão
ambiental de origem, para que efetue a notifica-
ção do interessado, dando ciência da decisão
proferida.
Art. 57 - Havendo decisão confirmatória do auto
de infração, por parte da Comissão de
Julgamento, o interessado será notificado nos
termos do art. 55 desta lei.
§ 1º. - As multas estarão sujeitas à atualização
monetária desde a lavratura do auto de infração
até o seu efetivo pagamento, sem prejuízo da
aplicação de juros de mora e multa de mora.

§ 2º. -
A atualização monetária das multas prevista no
§ 1º deste artigo será efetuada com base no
índice de correção dos créditos do Município.
Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 58 - A Secretaria do Verde e Meio Ambiente
fará publicidade dos processos julgados em
definitivo pela comissão julgadora ou que se
encontram pendentes de julgamento ou recur-
so.
Art. 59 -
A penalidade restritiva de direito, descrita nesta
Lei, terá a sanção de extinção quando compro-
vada a regularização da conduta que deu ori-
gem ao auto de infração.
Parágrafo único - As instituições de crédito e
financiamento serão devidamente notificadas
das irregularidades constatadas na obra ou
empreendimento financiado, sem prejuízo das
suas responsabilidades.
Art. 60 - A Secretaria do Verde e Meio Ambiente
estabelecerá, por meio de lei;
I - os procedimentos administrativos comple-
mentares e os termos específicos relativos à
execução desta Lei; e 
II - a composição das instâncias julgadoras
mencionadas nesta lei.
Art. 61 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 31
de outubro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito
LEI MUNICIPAL Nº. 2.332, DE 31 DE OUTU-
BRO DE 2.019
“Dispõe sobre Política Municipal do Meio
Ambiente.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito

Municipal de Rio Grande da Serra, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI
DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRI-
ZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE.
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
Art. 1º. - A Política Municipal de Meio Ambiente
de Rio Grande da Serra, respeitadas as compe-
tências da União e do Estado, ressalvadas par-
ticipação da coletividade, tem por objetivo, pro-
teger, preservar, defender, conservar e recupe-
rar o meio ambiente, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida,
visando assegurar o desenvolvimento sustentá-
vel conforme preconiza a Constituição, e legis-
lação pertinente, bem como:
I - melhorar a qualidade ambiental, consideran-
do as limitações e as vulnerabilidades dos
ecossistemas;
II - compatibilizar o desenvolvimento socioeco-
nômico na Bacia da Billings com as ações de
preservação e recuperação ambiental;
III - otimizar o uso de energia, matérias-primas
e insumos, visando à economia dos recursos
naturais, à redução da geração de resíduos
líquidos, sólidos e gasosos; e
IV - reduzir os impactos decorrentes das inter-
ferências antrópicas sobre o meio ambiente, em
benefício das presentes e futuras gerações.
Art. 2º. - Para o estabelecimento da Política
Municipal de Meio Ambiente serão observados
os princípios:
I - do meio ambiente ecologicamente equilibra-
do como direito fundamental da pessoa huma-
na;
II - da preponderância do interesse público na
garantia do direito difuso e coletivo ao meio
ambiente;
III - do desenvolvimento sustentável;
IV - do acesso e a difusão das informações
relativas ao meio ambiente;
V - da gestão democrática, com participação
popular, no monitoramento e controle das políti-
cas ambientais;
VI - da função da Bacia Hidrográfica do
Reservatório Billings, como produtora de água
para a Região Metropolitana de São Paulo,
garantindo sua qualidade e quantidade;
VII - da integração e da articulação das políti-
cas e ações de governo; e
VIII - da responsabilidade do poluidor-pagador
e do usuário-pagador.
DAS DIRETRIZES
Art. 3º. - A implementação da Política Municipal
de Meio Ambiente deverá atender as seguintes
diretrizes gerais:
I – o Incentivo a promoção de práticas ambien-
talmente sustentáveis e mudança de comporta-
mento;
II - o controle vinculado à prática da fiscalização
dos mais variados objetos, das mais variadas
ações que possam causar degradação ambien-
tal, adotando medidas preventivas ou correti-
vas, de forma a proteger o meio ambiente;
III - a promoção conscientização públi-
ca/privada culminando na boa prática de edu-
cação ambiental para a preservação, conserva-
ção e recuperação do meio ambiente;
IV - O incremento da participação dos diversos
segmentos da sociedade na gestão comparti-
lhada das políticas de meio ambiente e de ges-
tão de recursos hídricos;
V - o fomento a produção da pesquisa e a pro-
moção da informação sobre o desenvolvimento
e a capacitação tecnológica para a resolução
dos problemas ambientais;
VI - a promoção de ações de prevenção e de
adaptação e controle para mitigação às altera-
ções produzidas pelos impactos das mudanças
climáticas;
VII - a promoção da redução das emissões
antrópicas em relação às suas diferentes fon-
tes; por meio da preservação, conservação,
recuperação da vegetação existente no
Município e do aumento da área verde por habi-
tante.
VIII - o incentivo às indústrias, bem como todos
os órgãos Públicos e privados que adotarem
técnicas inovadoras e ambientalmente susten-
táveis para a conservação da energia e de com-

bate às mudanças climáticas.
Art. 4º. - Para os fins desta Lei, considera-se:
I -
Adaptação: conjunto de iniciativas e estratégias
capazes de reduzir a vulnerabilidade dos siste-
mas naturais ou construídos pelos homens a
um novo ambiente, em resposta à mudança do
clima atual ou esperada;
II - Degradação Ambiental: alteração adversa
das características dos recursos ambientais ou
a redução de algumas de suas propriedades;
III - Degradador: pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado, responsável, direta
ou indiretamente, por atividade causadora da
degradação ambiental;
IV - Desenvolvimento Sustentável: condição de
atender as necessidades de recursos da atual
geração, sem comprometer o direito das futuras
gerações aos mesmos ou a semelhantes recur-
sos;
V - Gases de Efeito Estufa - GEE: constituintes
gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos,
que absorvem e reemitem radiação infraverme-
lha;
VI - Meio Ambiente: conjunto de componentes
físicos, químicos, biológicos e sociais capazes
de causar efeitos diretos ou indiretos, em um
prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as
atividades humanas;
VII - Mitigação: intervenção humana com o
intuito de reduzir ou remediar um determinado
impacto ambiental nocivo;
VIII - Mudança do Clima: variação do clima em
escala global ou dos climas regionais da Terra
ao longo do tempo, que implica com as varia-
ções das mudanças de temperatura, precipita-
ção, nebulosidade e outros fenômenos climáti-
cos, em relação às médias históricas;
IX - Poluição: degradação da qualidade ambien-
tal resultante de atividades que, direta ou indi-
retamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-
estar da população;
b) criem condições adversas às atividades
sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias
do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos;
X - Poluidor: qualquer pessoa, física ou jurídica,
de direito público ou privado, responsável, dire-
ta ou indiretamente, por atividade causadora de
poluição ambiental;
XI - Recuperação: qualquer medida que visa
restituir um ecossistema degradado a uma con-
dição não degradada, que pode ser diferente de
sua condição original;
XII - Reparação: qualquer medida que visa res-
tituir os recursos naturais ou serviços danifica-
dos ao estado inicial ou que os aproxima desse
estado;
XIII - Saneamento Básico: conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído
pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações pre-
diais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas ati-
vidades, infraestruturas e instalações operacio-
nais de coleta, transporte, tratamento e disposi-
ção final adequados dos esgotos sanitários,
desde as ligações prediais até o seu lançamen-
to final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sóli-
dos: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e lim-
peza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urba-
nas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana
de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de
cheias, tratamento e disposição final das águas
pluviais drenadas nas áreas urbanas; e
XIV - Sumidouro: lugar, atividade ou mecanismo
que remova gases de efeito estufa, assim como
seus precursores, além dos gases danificado-
res da camada de ozônio.
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN-
TE E DA SUA ESTRUTURA
Art. 5º. - Fica criado o Sistema Municipal de
Meio Ambiente que tem por finalidade, assegu-
rada à participação da coletividade, organizar,
coordenar e integrar as ações dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta na
implantação, execução e monitoramento da
Política Municipal de Meio Ambiente.
Art. 6º. - O Sistema Municipal de Meio
Ambiente, parte integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA e do Sistema
Nacional de Gestão de Recursos Hídricos,
coordenado pelo Prefeito Municipal, tem a
seguinte composição:
I - Secretaria do Verde e Meio Ambiente, como
órgão ambiental municipal responsável pela
gestão do sistema;
II - Fundo Municipal de Meio Ambiente, como
órgão financeiro;
III - Conselho de Defesa do Meio Ambiente-
COMDEMA, como órgão consultivo e deliberati-
vo;
IV - órgãos públicos integrantes da
Administração Pública Municipal, direta e indire-
ta, que possuem interface com a gestão do
meio ambiente no Município, como órgãos cola-
boradores; e
V - as organizações da sociedade civil organi-
zada, assim definidas em legislação específica,
que desenvolvam ou possam desenvolver
ações na área ambiental.
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICI-
PAL DE MEIO AMBIENTE
Art. 7º. - São instrumentos da Política Municipal
de Meio Ambiente o planejamento, o monitora-
mento e a informação, a gestão, a participação
e a gestão democrática e o controle da qualida-
de ambiental, compostos, também, dos seguin-
tes instrumentos:
I - são instrumentos de planejamento:

a) Plano Municipal de Gestão do Meio
Ambiente;
b) Plano Municipal de Saneamento Básico;
c) demais planos realizados pela Administração
Pública Municipal que visem à conservação, à
defesa e à melhoria do ambiente;
II - é instrumento de monitoramento e informa-
ção:
a) o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente;
III - são instrumentos de gestão:
a) a Educação Ambiental;
b) a Agenda Ambiental na Administração
Pública Municipal;
c) os incentivos econômicos e fiscais às práti-
cas sustentáveis, bem como os benefícios e
incentivos à produção e instalação de tecnolo-
gia, voltados para a melhoria da qualidade
ambiental e para o enfrentamento das mudan-
ças climáticas;
d) a Compensação Ambiental;
e) o Fundo Municipal de Meio Ambiente;
f) os programas e projetos ambientais realiza-
dos pela Administração Pública Municipal e em
parceria com a iniciativa privada ou sociedade
civil organizada, para a prevenção e melhoria
da qualidade ambiental e preservação da saúde
humana;
IV - são instrumentos de participação e gestão
democrática:
a) o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente de Rio Grande da Serra- COMDEMA
b) as Audiências Públicas, as Conferências e
Fóruns;
V - são instrumentos de controle da qualidade
do meio ambiente:
a) o estabelecimento de normas, padrões, crité-
rios e parâmetros para a prevenção, controle e
melhoria da qualidade ambiental e para o
enfrentamento das mudanças climáticas;
b) o Licenciamento Ambiental, 
c) a fiscalização e o monitoramento de ativida-
des, processos e obras, efetiva ou potencial-
mente poluidores.
DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MEIO
AMBIENTE
Art. 8º. - Fica instituído o Plano Municipal do
Meio Ambiente, que tem por objetivo principal
articular, integrar e coordenar recursos tecnoló-
gicos, humanos, econômicos, financeiros e ins-
titucionais, com vistas ao alcance de níveis
crescentes de qualidade ambiental e desenvol-
vimento no Município com olhar atento qualida-
de do meio ambiente.
Art. 9º. - O Plano Municipal de Gestão do Meio
Ambiente será revisado quadrienalmente e con-
terá:
I - o diagnóstico e o prognóstico socioeconômi-
co e ambiental do Município, articulados às
informações do Plano Diretor Municipal e
demais diagnósticos externos que possam
manter intersecção com o Município;
II - a avaliação da qualidade ambiental do
Município e de riscos ao meio ambiente e à
saúde; 
III - os objetivos e as diretrizes gerais;
IV - a identificação de áreas prioritárias para
intervenção no território;
V - as metas, os programas, as ações e as
estratégias para alcance dos objetivos do
Plano;
VI - a previsão de prazos, as condições de ava-
liação e de revisão, os custos, as formas de
aplicação e as respectivas fontes de recursos
financeiros; e
VII - os mecanismos de integração da política
ambiental com as demais políticas setoriais.
Parágrafo Único - O primeiro Plano Municipal
de Gestão do Meio Ambiente será elaborado
após o Relatório de Qualidade do Meio
Ambiente, que estabelecerá os parâmetros ini-
ciais da qualidade ambiental existentes no
Município.
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Art. 10 - Para a gestão do abastecimento de
água, do esgotamento sanitário, dos resíduos
sólidos e do manejo das águas pluviais, o
Município deverá observar o Plano Municipal de
Saneamento Básico que conterá:
I - o Plano Municipal de Resíduos Sólidos;
II - o Plano Municipal de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário; e
III - o Plano Municipal de Drenagem de Águas
Pluviais.
Parágrafo único - São diretrizes ambientais
para o Plano Municipal de Saneamento Básico
voltadas à mitigação e à adaptação das mudan-
ças climáticas:
I - no Plano Municipal de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário:
a) a universalização do abastecimento de água;
b) a universalização do afastamento e trata-
mento dos esgotos sanitários;
c) a implementação de incentivos para o reuso
da água;
II - no Plano Municipal de Drenagem de Águas
Pluviais:
a) a ampliação da permeabilidade dos solos
para a drenagem das águas pluviais;
b) a gestão racional da água;
c) a prevenção ou mitigação dos efeitos de
enchentes e inundações;
III - no Plano Municipal de Resíduos Sólidos:
a) o gerenciamento com ênfase na redução,
reuso e reciclagem; e
b) a promoção do tratamento e aproveitamento
energético dos resíduos.
DO RELATÓRIO DE QUALIDADE AMBIENTAL
Art. 11 - O órgão ambiental municipal deverá
elaborar o Relatório de Qualidade do Meio
Ambiente, com o objetivo de mensurar o nível
de qualidade ambiental e o desenvolvimento
sustentável no território de Rio Grande da Serra
que subsidiará a elaboração /atualização do
Plano Municipal do Meio Ambiente.
Art. 12 - O Relatório de Qualidade Meio
Ambiente será bienal e conterá, no mínimo:
I - a avaliação da qualidade ambiental do
Município e de riscos ao meio ambiente e à
saúde, por meio de indicadores de qualidade
ambiental;
II - a avaliação do cumprimento dos programas
previstos no Plano Municipal do meio Ambiente;
III - a proposição, quando necessária, de ajus-

tes dos programas, cronogramas de obras e
serviços e das necessidades financeiras previs-
tas.
DA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 13 - Para os efeitos desta Lei, entende-se
por Educação Ambiental os processos perma-
nentes de aprendizagem e formação individual
e coletiva para reflexão e construção de valo-
res, saberes, conhecimentos, habilidades, atitu-
des e competências, visando à melhoria da
qualidade da vida e uma relação sustentável da
sociedade humana com o ambiente que a inte-
gra.
Art. 14 - A Educação Ambiental é componente
essencial e permanente da educação, devendo
estar presente em âmbito municipal, de forma
articulada e continuada, em todos os níveis e
modalidades dos processos educativos formal e
não formal.
Art. 15 - O órgão ambiental municipal implanta-
rá a Política Municipal de Educação Ambiental,
em conformidade com os princípios e objetivos
da Política Nacional de Educação Ambiental e
da Política Estadual de Educação Ambiental.
Art. 16 - A educação ambiental será promovida
para toda a comunidade e, em especial:
I - na rede municipal de ensino, de forma inte-
grada ao processo educativo em conformidade
com os currículos e programas elaborados pelo
órgão municipal de educação;
II - na rede estadual de ensino, em articulação
com o órgão estadual de ensino;
III - em apoio às atividades da rede particular
de ensino básico, fundamental, médio e supe-
rior;
IV - para aqueles segmentos da sociedade
organizada que possam atuar como agentes
multiplicadores;
V - às associações de moradores, especialmen-
te na área de proteção de mananciais; e
VI - à população em geral, visando ao fomento
da educação ambiental, popular e participativa.
DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO E
GESTÃO DEMOCRÁTICA
Art. 17 - Serão realizadas audiências públicas
para apresentação e discussão do Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA e, quando cou-
ber, consultas públicas prévias para subsidiar a
elaboração do Termo de Referência do Estudo
de Impacto Ambiental. 
§ 1º. - Poderão ser realizadas audiências públi-
cas para subsidiar o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades que sejam obje-
to de outras modalidades de estudos ambien-
tais, bem como para a avaliação de impacto
ambiental dos planos, programas, projetos e
políticas públicas setoriais por meio de solicita-
ção devidamente justificada:
I – Do COMDEMA;
II - da população por meio de abaixo-assinado
subscrito, no mínimo, por 50 (cinquenta) pes-
soas;
III - de qualquer entidade civil, sem finalidade
econômica, legalmente constituída;
IV - dos interessados pelo empreendimento; ou
V - pelo Ministério Público.
§ 2º. - Poderão ser realizadas audiências públi-
cas para subsidiar o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades, bem como para
a avaliação de impacto ambiental de planos,
programas, projetos.
Art. 18 - Consideram-se espaços ambiental-
mente protegidos, dentre outros, a Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais -
Billings, as Áreas de Preservação Permanente -
APP, as áreas de Reserva Legal - RL, as
Unidades de Conservação - UC, os corredores
ecológicos e os remanescentes de vegetação
nativa, estabelecidos em regulamentos.
Art. 19 -
As florestas e demais formas de vegetação

existentes no território do Município são de inte-
resse comum de todos, devendo o direito de
propriedade sujeitar-se às limitações adminis-
trativas impostas pela legislação em vigor.
Art. 20 - A Bacia Hidrográfica do Reservatório
Billings é manancial de interesse regional para
o abastecimento das populações atuais e futu-
ras da Região Metropolitana de São Paulo, con-
forme determina a legislação estadual em vigor.
Parágrafo Único - A Administração Pública
Municipal promoverá, de forma participativa e
compartilhada com a sociedade civil, a adequa-
ção da legislação municipal e a articulação dos
programas e políticas setoriais, especialmente
aqueles referentes à habitação, ao uso do solo,
ao transporte, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura, à educação ambiental, ao mane-
jo de recursos naturais e geração de renda,
necessários à recuperação e conservação da
qualidade ambiental da Bacia da Billings.
Art. 21 - Deverão ser recuperadas:
I - as áreas degradadas por atividades de extra-
ção mineral que estejam ativas, paralisadas ou
abandonadas;
II - as áreas contaminadas, de acordo com a
classificação dada pela legislação estadual per-
tinente;
III - as áreas de interesse ambiental, irregular-
mente ocupadas, objetos de processos de
desocupação; e
IV - as áreas que sofreram processos erosivos
ou de assoreamento.
DAS INFRAÇÕES E RESPECTIVAS COMETI-
DAS CONTRA O MEIO AMBIENTE
E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Art. 22 - As infrações previstas neste Capítulo
possuirão um valor multa, por artigo infringido,
conforme descrito abaixo.
SEÇÃO I
DAS INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA
Art. 23 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, cole-
tar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nati-
vos ou em rota migratória, sem a devida per-
missão, licença ou autorização da autoridade
competente, ou em desacordo com a obtida,
acarretará nas seguintes multas:
I - a multa corresponderá ao valor de 60 UMP,
por indivíduo de espécie não constante de listas
oficiais de risco ou ameaça de extinção; ou
II - a multa corresponderá ao dobro do valor de
600 UMP por indivíduo de espécie constante de
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listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de
extinção, inclusive da Convenção de Comércio
Internacional das Espécies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.
§ 1º. - As multas serão aplicadas em dobro se a
infração for praticada com finalidade de obter
vantagem pecuniária.
§ 2º. - Na impossibilidade de aplicação do crité-
rio de unidade por espécime, para a fixação da
multa, aplicar-se-á o dobro do valor de 60 UMP,
por quilograma ou fração.
§ 3º. - Incorre nas mesmas multas quem:
I - impede a procriação da fauna, sem licença,
autorização ou em desacordo com a obtida;
II - modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou
criadouro natural; ou
III - vende, expõe à venda, exporta ou adquire,
guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou
transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem
como produtos e objetos dela oriundos, prove-
nientes de criadouros não autorizados, sem a
devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente ou em desacordo com a
obtida.
§ 4º. - Caso a quantidade ou espécie constata-
da no ato fiscalizatório esteja em desacordo
com o autorizado pela autoridade ambiental
competente, o agente credenciado promoverá a
autuação, considerando a totalidade do objeto
da fiscalização.
§ 5º. - São espécimes da fauna silvestre, para
os efeitos desta Lei, todos os organismos incluí-
dos no reino animal, pertencentes às espécies
nativas, migratórias e quaisquer outras não exó-
ticas, aquáticas ou terrestres, que tenham todo
ou parte de seu ciclo original de vida ocorrendo
dentro dos limites do território brasileiro ou em
águas jurisdicionais brasileiras.
§ 6º. -
A coleta de material destinado a fins científicos
somente é considerada infração, nos termos
deste artigo, quando se caracterizar, pelo seu
resultado, como danosa ao meio ambiente ou
em desacordo com a autorização emitida pelo
órgão competente.
Art. 24 - No caso de guarda doméstica de espé-
cime silvestre, não considerada ameaçada de
extinção, pode a autoridade ambiental compe-
tente, considerando as circunstâncias, deixar
de aplicar as multas previstas no art. 23 desta
Lei
§ 1º. - Para efeitos de aplicação desta lei, con-
sidera-se guarda doméstica a guarda de ani-
mais silvestres não ameaçados de extinção,
nas seguintes condições:
I - até 10 (dez) indivíduos;
II - criados com boas práticas de higiene, ilumi-
nação, ventilação, espaço adequado, sendo
ausentes o uso de correntes ou quaisquer equi-
pamentos ou práticas que causem sofrimento
ou desconforto aos animais;
III - presença de água e alimentos em quantida-
de suficiente e em bom estado de conservação;
IV - ausência, no local da guarda doméstica, de
quaisquer equipamentos ou elementos indica-
dores de caça, tais como: alçapões, batedeiras,
estilingues, arapucas, redes, apitos, laços,
armas, etc.;
V - ausência de quaisquer indícios de maus tra-
tos; e
VI - não ser o infrator reincidente nesta infração.
§ 2º. - Não se considera guarda doméstica, sob
quaisquer condições, a criação ou manutenção
de aves em cativeiro, com a finalidade de obter
vantagem pecuniária.
Art. 25 - Introduzir espécime animal silvestre,
nativo ou exótico, fora de sua área de distribui-
ção natural, sem parecer técnico oficial favorá-
vel e licença expedida pela autoridade compe-
tente, quando exigível, ou em desacordo com a
licença obtida.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 40 UMP, com acréscimo por exemplar exce-
dente de:
I - 50% (cinquenta por cento) do valor de 40
UMP, por indivíduo de espécie não constante
em listas oficiais de espécies em risco ou
ameaçadas de extinção; ou
II - 500% (quinhentos por cento) do valor de 40
UMP, por indivíduo de espécie constante de lis-
tas oficiais de fauna brasileira ameaçada de
extinção, inclusive da Convenção sobre o
Comércio Internacional de Espécies da Flora e
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção -
CITES.
Art. 26 - Praticar caça profissional.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
(600 UMP), com acréscimo de:
I - 20% (vinte por cento) do valor de 60 UMP,
por indivíduo capturado; ou
II - 200% (duzentos por cento) do valor de 400
UMP, por indivíduo de espécie constante de lis-
tas oficiais de fauna brasileira ameaçada de
extinção, inclusive da CITES.
Art. 27 - Comercializar produtos, instrumentos e
objetos que impliquem à caça, perseguição,
destruição ou apanha de espécimes da fauna
silvestre.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 160 UMP, acrescido de 20% (vinte por cento)
de seu valor, por unidade excedente.
Art. 28 - Praticar ato de abuso, abandono,
maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos
ou exóticos.
§ 1º. - Multa correspondente ao valor de 80
UMP, por indivíduo doméstico ou domesticado.
§ 2º. - Multa correspondente a 100% (trezentos
por cento) do valor 80 UMP, por indivíduos nati-
vos ou exóticos.
Art. 29 - Deixar, os criadouros autorizados, de
ter o livro de registro do acervo faunístico ou
mantê-lo de forma irregular.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 160 UMP.
Art. 30 - Deixar, o comerciante, de apresentar
declaração de estoque e valores oriundos de
comércio de animais silvestres.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 200UMP.
Art. 31 - Pescar em período ou local no qual a
pesca seja proibida.

§ 1º. - Multa correspondente ao valor de 120
UMP, com acréscimo de 2% (dois por cento),
por quilo ou fração do produto da pescaria, ou
por espécime, quando se tratar de produto de
pesca para uso ornamental.
§ 2º. - Considera-se pesca, todo ato tendente a
extrair, retirar, coletar, apanhar, apreender ou
capturar espécimes dos grupos dos peixes,
suscetíveis ou não de aproveitamento econômi-
co.
§ 3º. - Entende-se por ato tendente à pesca
aquele em que o infrator esteja munido, equipa-
do ou armado com petrechos de pesca, na área
de pesca ou dirigindo-se a ela.
§ 4º. - Incorre nas mesmas multas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas
ou espécimes com tamanhos inferiores aos per-
mitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas
ou mediante a utilização de aparelhos, petre-
chos, técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou
industrializa espécimes provenientes da coleta,
apanha e pesca proibida;
IV - transporta, conserva, beneficia, descarac-
teriza, industrializa ou comercializa pescados
ou produtos originados da pesca, sem compro-
vante de origem ou autorização do órgão com-
petente;
V - captura, extrai, coleta, transporta, comercia-
liza ou exporta espécies ornamentais oriundos
da pesca, sem autorização do órgão competen-
te ou em desacordo com a obtida; e
VI - deixa de apresentar declaração de estoque.
Art. 32 - Pescar mediante a utilização de explo-
sivos ou substâncias que, em contato com a
água, produzam efeitos semelhantes, ou subs-
tâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibi-
do pela autoridade competente.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 160 UMP, com acréscimo de 0,4% (zero vír-
gula quatro por cento), por quilo ou fração do
produto da pescaria.
Art. 33 - Exercer a pesca sem prévio cadastro,
inscrição, autorização, licença, permissão ou
registro do órgão competente, ou em desacordo
com o obtido.
§ 1º. - Multa correspondente ao valor de 60
UMP, com acréscimo de 2% (dois por cento) por
quilo ou fração do produto da pesca, ou por
espécime quando se tratar de produto de pesca
para ornamentação.
§ 2º. - Ficam excluídos do previsto no caput
deste artigo, os pescadores artesanais e ama-
dores que utilizem, para o exercício da pesca,
linha de mão ou vara, linha e anzol.
Art. 34 - Importar ou exportar quaisquer espé-
cies aquáticas, em qualquer estágio de desen-
volvimento, bem como introduzir espécies nati-
vas, exóticas ou não autóctones em águas loca-
lizadas no território municipal, sem autorização
ou licença do órgão competente, ou em desa-
cordo com a obtida.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 160 UMP, com acréscimo de 2% (dois por
cento) por quilo ou fração do produto da pesca-
ria, ou por espécime quando se tratar de espé-
cies aquáticas, oriundas de produto de pesca
para ornamentação.
SEÇÃO II
DAS INFRAÇÕES CONTRA A FLORA
Art. 35 - Danificar, destruir, desmatar ou explo-
rar fragmento florestal, maciço arbóreo ou
demais formas de vegetação ou utilizá-los com
infringência das normas de proteção em todo
território municipal sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com a obtida.
§ 1º. - Multa de 250 UMP fixa por não portar a
autorização emitida por órgão competente.
§ 2º. - Emissão do Auto de Inspeção Ambiental
contendo as informações necessárias para que
o responsável pelo dano ambiental possa regu-
larizar a sua situação frente às exigências
legais impostas pela Municipalidade. 
§ 3º. - No caso de não atendimento ao determi-
nado no Auto de Inspeção emitido, multa de 150
UMP. 
§ 4º. - Para fins desta lei, considera-se frag-
mento florestal o remanescente de vegetação
nativa, primária ou secundária, em processo de
regeneração natural, com composição estrutu-
ral e florística característica, conforme definido
na Resolução CONAMA 001, de 31 de janeiro
de 1994, interrompido ou não por barreiras
naturais ou antrópicas. 
§ 5º. - Para fins desta lei, considera-se maciço
arbóreo o agrupamento de exemplares de porte
arbóreo, nativos ou exóticos, que se desenvol-
veram por forte influência antrópica, especial-
mente por meio de plantio direto ou dispersão
de espécies introduzidas na região, no caso de
espécies exóticas. 
Art. 36 - Impedir ou dificultar a regeneração
natural de florestas ou demais formas de vege-
tação nativa em áreas especialmente protegi-
das ou demais locais cuja regeneração tenha
sido indicada pela autoridade ambiental compe-
tente.
§ 1º. - Emissão do Auto de Inspeção Ambiental
contendo as informações necessárias para que
o responsável pelo dano ambiental possa regu-
larizar a sua situação frente às exigências
legais impostas pelo Município.
§ 2º. - No caso de não atendimento ao deter-
minado no Auto de Inspeção emitido, multa cor-
respondente ao valor de 50 UMP, acrescido de
1% (um por cento) do valor base por metro qua-
drado.
§ 3º. - O disposto no caput deste artigo não se
aplica para casos em que o uso seja permitido
e previsto em legislação.
Art. 37 - Extrair de florestas ou área especial-
mente protegida, sem prévia autorização,
pedra, areia, cal ou qualquer espécie de mine-
rais.
Parágrafo único. Multa correspondente ao valor
de 80 UMP, por metro quadrado.
Art. 38 - Danificar, destruir, cortar ou suprimir
exemplar isolado de porte arbóreo sem autori-
zação do órgão competente ou em desacordo
com a obtida.
§ 1º. - Emissão do Auto de Inspeção Ambiental
contendo as informações necessárias para que

o responsável pelo dano ambiental possa regu-
larizar a sua situação frente às exigências
legais impostas pela municipalidade.
§ 2º. - Quando o disposto no caput deste artigo
ocorrer em área especialmente protegida deve-
rá ser considerado o disposto o valor de 70
UMP.
§ 3º. - Quando realizada a poda de forma que
intervenha em no máximo 1/3 (um terço) da
copa ou de parte das raízes, de forma que não
caracterize a morte do exemplar arbóreo, a
multa será reduzida em 50% (cinquenta por
cento).
§ 4º. - Na impossibilidade de identificar a espé-
cie do exemplar arbóreo que tenha sofrido inter-
venção, esse será considerado como nativo.
§ 5º. - Na impossibilidade de identificar o DAP
do exemplar arbóreo que tenha sofrido inter-
venção, esse será considerado o DAP de 35
centímetros.
§ 6º. - Considera-se DAP, o diâmetro à altura do
peito (diâmetro do caule do exemplar arbóreo à
altura de, aproximadamente, 1,30m (um metro e
trinta centímetros) metros do solo.
§ 7º. - Na impossibilidade de quantificar os
exemplares arbóreos que tenham sofrido inter-
venção, a unidade de medida adotada será a
metragem do local, considerando a existência
de um exemplar arbóreo a cada 6,00 m2 (seis
metros quadrados). 
Art. 39 -
Transformar madeira oriunda de floresta ou

demais formas de vegetação em carvão, para
fins industriais, energéticos ou para qualquer
outra exploração, econômica ou não, sem licen-
ça ou em desacordo com as determinações
legais.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
70 UMP, por metro cúbico de carvão-mdc.
Art. 40 - Receber ou adquirir, para fins comer-
ciais ou industriais, madeira serrada ou em tora,
lenha, carvão ou outros produtos de origem
vegetal, sem exigir a exibição de licença do
vendedor, outorgada pela autoridade competen-
te, e sem munir-se da via que deverá acompa-
nhar o produto até final beneficiamento.
§ 1º. - Multa correspondente ao valor de 50
UMP, por metro cúbico.
§ 2º. - Incorre na mesma multa quem vende,
expõe à venda, tem em depósito, transporta ou
guarda madeira, lenha, carvão ou outros produ-
tos de origem vegetal, sem licença válida para
todo o tempo da viagem ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade competente ou em
desacordo com a obtida.
§ 3º. - Considera-se licença válida para todo o
tempo da viagem ou do armazenamento, aque-
la cuja autenticidade seja confirmada pelos sis-
temas de controle eletrônico oficiais, inclusive
no que diz respeito à quantidade e espécie
autorizada para transporte e armazenamento.
§ 4º. - Nas infrações de transporte, caso a
quantidade ou espécie constatada no ato fisca-
lizatório esteja em desacordo com o autorizado
pela autoridade ambiental competente, o agen-
te credenciado promoverá a autuação conside-
rando a totalidade do objeto da fiscalização.
§ 5º. - Para as demais infrações previstas neste
artigo, o agente credenciado promoverá a
autuação considerando o volume integral de
madeira, lenha, carvão ou outros produtos de
origem vegetal que não guarde correspondên-
cia com aquele autorizado pela autoridade com-
petente, em razão da quantidade ou espécie.
Art. 41 - Comercializar, portar ou utilizar motos-
serra sem licença ou registro da autoridade
competente.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 70 UMP por unidade.
Art. 42 - Fazer uso de fogo em vegetação sem
autorização do órgão competente ou em desa-
cordo com a obtida.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
70 UMP, acrescido 1% (um por cento) do valor
base por metro quadrado.
Art. 43 - Fabricar, armazenar, vender, transpor-
tar ou soltar balões.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 100 UMP.
Art. 44 - As sanções administrativas previstas
nesta Seção serão acrescidas em:
I - 50% (cinquenta por cento) quando a infração
for consumada mediante uso de fogo ou provo-
cação de incêndio, ressalvados os casos pre-
vistos nos arts. 42 e 43 desta Lei;
II - 50% (cinquenta por cento) quando a vegeta-
ção destruída, danificada, utilizada ou explora-
da contiver espécies de especial proteção,
constantes de lista oficial;
III - 100% (cem por cento) quando a vegetação
destruída, danificada, utilizada se der em vege-
tação secundária em estágio médio de regene-
ração do bioma da Mata Atlântica; ou
IV - 200% (duzentos por cento) quando a vege-
tação destruída, danificada, utilizada ou explo-
rada se der em vegetação primária ou secundá-
ria no estágio avançado de regeneração do
bioma Mata Atlântica, ou quando não for passí-
vel de autorização.
SEÇÃO III
DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À POLUIÇÃO
Art. 45 - Causar poluição de qualquer natureza
em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, à vegetação, à
fauna, ou que provoquem a mortandade de ani-
mais ou a destruição significativa da biodiversi-
dade.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 120 UMP, acrescida de 100% (cem por
cento), caso seja constatada morte de animais
ou destruição significativa da biodiversidade.
Art. 46 - Emitir ou lançar fumaça, material parti-
culado, pó ou aerossóis em desacordo com
padrões legais ou regulamentares, ou de qual-
quer forma causando incômodo ao bem-estar
público.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
base de 120 UMP.
Art. 47 - Utilizar como combustível sólido, mate-
rial impregnado por qualquer tipo de substância
tóxica.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
base de 120 UMP.

Art. 48 - Lançar efluentes industriais, óleos,
substâncias oleosas, em desacordo com
padrões legais ou regulamentares, ou de qual-
quer forma causando incômodo ao bem-estar
público.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
base de 120 UMP.
Art. 49 - Queimar resíduos a céu aberto.
§ 1º. - Multa correspondente ao valor base de
60 UMP, quando se tratar de queimas inferiores
a 1m3de material.
§ 2º. - A multa será acrescida em 100% (cem
por cento) de seu valor base nas situações em
que:
I - a quantidade de material envolvido na quei-
ma ultrapasse 1m3; ou
II - seja constatada a queima de materiais tóxi-
cos, de produtos químicos ou qualquer material
que, em combustão, possa causar danos ao
meio ambiente e bem-estar da população.
Art. 50 - Transportar resíduos em descordo com
as normas vigentes ou, quando for o caso, sem
licença ou autorização dos órgãos ambientais
competentes, ou em desacordo com a licença
obtida.
§ 1º. - Emissão do Auto de Inspeção Ambiental
contendo as informações necessárias para que
o responsável pelo dano ambiental possa regu-
larizar a sua situação frente às exigências
legais impostas pela Municipalidade. 
§ 2º. - No caso de não atendimento ao determi-
nado no Auto de Inspeção emitido, multa cor-
respondente ao valor base de 60 UMP.
Art. 51 - Dispor ou lançar resíduos sólidos a céu
aberto, em cursos d´água, áreas de várzeas,
vias públicas, sistemas de drenagem de águas
pluviais, de esgotos, poços, bueiros e asseme-
lhados.
§ 1º. - Multa correspondente ao valor 160 UMP,
acrescidos de:
I - 10% (dez por cento) do valor base a cada
6m3 (seis metros cúbicos) de material disposto,
para resíduos de obras ou construção civil;
II - 15% (quinze por cento) do valor base a cada
6m3 (seis metros cúbicos) de material disposto,
para resíduos domésticos (orgânico, residen-
cial, comercial e de estabelecimentos prestado-
res de serviços);
III - 20% (vinte por cento) do valor base por
metro cúbico (m3) de material disposto, para
resíduos industriais; e
IV - 25% (vinte e cinco por cento) do valor base
por metro cúbico (m3) de material disposto, para
resíduos hospitalares (hospitais, farmácias ou
postos de saúde).
§ 2º. - Quando realizado o lançamento manual
de resíduos em volumes iguais ou inferiores a
1m3 (um metro cúbico), a multa será reduzida
em 50% (cinquenta por cento).
Art. 52 - Construir, reformar, ampliar, executar
movimentação de terra, instalar ou fazer funcio-
nar empreendimentos ou atividades potencial-
mente poluidoras sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, quando
exigível, ou em desacordo com a licença obtida.
§ 1º. - Emissão do Auto de Inspeção Ambiental
contendo as informações necessárias para que
o responsável pelo dano ambiental possa regu-
larizar a sua situação frente às exigências
legais impostas pela Municipalidade. 
§ 2º. - No caso de não atendimento ao determi-
nado no Auto de Inspeção emitido, multa de
acordo com o valor de 120 UMP, acrescida de:
I - R$ 100,00 (cem reais) para construções de
até 30,00m2 (trinta metros quadrados);
II - R$ 20,00 (vinte reais) por m2 (metro quadra-
do) de construção, para construções com mais
de 30,00m2 (trinta metros quadrados); e
III - R$ 30,00 (trinta reais) por m3 (metro cúbico)
de movimentação de terra. 
§ 3º. - Multa de acordo com o valor de 160 UMP,
acrescida de R$ 30,00 (trinta reais) por m3
(metro cúbico) de movimentação de terra.
Art. 53 - As multas de que tratam os arts. 22 ao
52 serão acrescidas do valor de 100 UMP,
quando se constatarem os seguintes agravan-
tes:
I - cometer infrações com impacto direto ou indi-
reto em Área de Preservação Permanente, em
Área de Proteção e Recuperação de
Mananciais do Reservatório Billings - APRM-B;
II - causar poluição atmosférica que provoque a
retirada, ainda que momentânea, dos habitan-
tes das áreas afetadas ou que provoque, de
forma recorrente, significativo desconforto res-
piratório ou olfativo;
III - dificultar ou impedir o uso público de áreas
de recreação ou lazer pelo lançamento de subs-
tâncias, efluentes, carreamento de materiais ou
uso indevido dos recursos naturais;
IV -cometer infração que cause impacto direto
ou indireto em área pública;
V -tornar uma área, urbana ou rural, imprópria
para ocupação humana;
VI - causar poluição hídrica que torne necessá-
ria a interrupção do abastecimento de água,
público ou privado; ou
VII - cometer infrações com impacto sobre qual-
quer espécie da fauna e da flora, ameaçada ou
em perigo de extinção.
Parágrafo único - Quando houver a ocorrência
de mais de um agravante somar-se-á o valor
correspondente a cada agravante.
Seção IV 
DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Art. 54 - São passiveis de autorização municipal
as solicitações de poda de adequação e
supressão de individuo isolado, mediante solici-
tação do proprietário legalmente estabelecido,
e posterior análise técnica municipal. 
Art. 55 - Para autorizações de poda de adequa-
ção ou supressão de exemplar (es) isolados de
árvores, raízes e ramos de árvore, que ultra-
passarem a estrema do prédio, poderão ser cor-
tados, até o plano vertical divisório, pelo pro-
prietário que se sentir prejudicado.
Art. 56 - Os frutos caídos de árvore do terreno
vizinho pertencem ao dono do solo onde caí-
ram, se este for de propriedade particular.
Art. 57 -
A fiscalização do cumprimento do disposto na
Politica Municipal do Meio Ambiente, nesta Lei,
regulamentos e normas dela decorrentes, será

exercida pelos servidores públicos dos órgãos
integrantes do Sistema Municipal de Meio
Ambiente, bem como pelos agentes da Guarda
Civil Municipal, desde que credenciados. 
§ 1º. - Cabe ao Secretário do Verde e Meio
Ambiente credenciar, por meio de portaria, os
servidores municipais para a atividade de fisca-
lização ambiental. 
§ 2º. - No exercício da ação fiscalizadora, fica
assegurado ao agente credenciado o ingresso,
a qualquer dia e hora e a permanência pelo
tempo que se fizer necessário, em instalações,
atividades, construções e edificações de qual-
quer natureza. 
§ 3º. - A entidade fiscalizada fica obrigada a
colocar à disposição da Administração Pública
Municipal, as informações completas e neces-
sárias, além de promover os meios adequados
à perfeita execução do dever funcional da auto-
ridade competente.
§ 4º. - O exercício da fiscalização baseia-se na
auto executividade do Poder de Polícia
Administrativa, sendo punido nos termos da lei,
o agente público que agir com o uso abusivo do
poder de fiscalização. 
§ 5º. -
A Administração Pública Municipal poderá par-
ticipar de fiscalização ambiental integrada com
base em convênio, em conjunto com os órgãos
competentes do Estado e da União, a fim de
simplificar e acelerar a tramitação das providên-
cias administrativas de competência de cada
órgão. 
Art. 58 - O agente credenciado, quando obstado
no exercício regular de suas funções, poderá
requisitar força policial para o exercício de suas
atribuições, em qualquer parte do território do
Município. 
Art. 59 - Compete ao agente credenciado, no
exercício da ação fiscalizadora:
I - dar atendimento ao público em geral;
II - efetuar inspeções e vistorias técnicas; 
III - efetuar levantamentos, medições e coletas
de amostras; 
IV - elaborar relatórios e laudos técnicos; 
V - lavrar auto de inspeção e de infração
ambiental; 
VI - notificar, os responsáveis pelas atividades e
empreendimentos, efetiva ou potencialmente
poluidores ou degradadores do meio ambiente,
a apresentarem documentos e esclarecimentos;
VII - verificar a ocorrência de infrações e apli-
car as respectivas penalidades, nos termos da
legislação vigente; 
VIII - apreender instrumentos, animais, utensí-
lios, máquinas e equipamentos de qualquer
natureza, utilizados na prática da infração; 
IX - realizar ações de sensibilização e cons-
cientização para a importância da proteção e
preservação do meio ambiente; e 
X - exercer outras atividades que lhe forem
designadas.
Art. 60 - Obstar ou dificultar a ação do órgão
ambiental no exercício de atividades de fiscali-
zação ambiental.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 95 UMP.
Art. 61 - Descumprir embargo de obra ou ativi-
dade e suas respectivas áreas.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 200 UMP.
Art. 62 - Deixar de comunicar à Secretaria do
Verde e Meio Ambiente, a ocorrência de fato,
ato ou omissão que coloque ou possa colocar
em risco o meio ambiente ou o bem estar públi-
co, previamente às ações de fiscalização dessa
Secretaria.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 160 UMP.
Art. 63 - Deixar de atender a exigências legais
ou regulamentares quando devidamente notifi-
cado pela autoridade ambiental competente no
prazo concedido, visando à regularização, cor-
reção ou adoção de medidas de controle para
cessar a degradação ambiental.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 160 UMP.
Art. 64 - Deixar de atender as condicionantes
ou exigências técnicas e administrativas esta-
belecidas na licença ambiental, assim como os
prazos estabelecidos para a sua adoção.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 160 UMP.
Art. 65 - Deixar de apresentar relatórios ou
informações ambientais nos prazos exigidos
pela legislação ou, quando aplicável, naquele
determinado pela autoridade ambiental compe-
tente.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
de 60 UMP.
Art. 66 - Elaborar ou apresentar informação,
estudo, laudo ou relatório ambiental total ou
parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja
nos sistemas oficiais de controle, seja no licen-
ciamento, na concessão florestal ou em qual-
quer outro procedimento administrativo ambien-
tal.
Parágrafo único - Multa correspondente ao valor
60 UMP.
Art. 67 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 31
de outubro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº. 2.334, DE 31 DE OUTU-
BRO DE 2.019
“Dispõe sobre a Lei de Uso, Ocupação e
Parcelamento do Solo no Município de Rio
Grande da Serra, e dá outras providências. “
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA,
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte
LEI
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Uso, Ocupação
e Parcelamento do Solo em todo o território
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municipal, em atendimento ao art. 69, inciso II,
da Lei Municipal nº 2.321, de 16 de agosto de
2019, que aprovou o Plano Diretor do Município
de Rio Grande da Serra.
Art. 2º A presente lei tem como principais finali-
dades:
I - Compatibilizar o uso, a ocupação e o parce-
lamento do solo, em conformidade com a Lei
Orgânica Municipal, lei 001/1990, Artigo 7º,
Capítulo II Seção I, com o Plano Diretor, e com
a Lei Estadual nº 13.579, de 13 de julho de
2009, que define a Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais da Bacia
Hidrográfica do Reservatório Billings – APRM-B
e sua respectiva regulamentação; 
II - Garantir a produção de água e a proteção
dos recursos naturais;
III- Disciplinar e compatibilizar o uso e a ocupa-
ção do solo com a proteção e recuperação dos
recursos naturais;
IV - Possibilitar o desenvolvimento socioeconô-
mico sustentável das populações locais em
consonância com a proteção, a conservação e
a recuperação dos recursos naturais;
V - Conservar as características naturais do ter-
ritório, visando assegurar a melhoria da quali-
dade ambiental e a conservação da biodiversi-
dade da área;
VI – Ordenar e controlar o uso do solo, de forma
a evitar a proximidade de usos incompatíveis ou
inconvenientes; 
VII – Definir as/os condicionantes para a
implantação de empreendimentos de impacto e
a regulamentação do Estudo de Impacto de
Vizinhança - EIV; 
VIII - Complementar e detalhar os parâmetros
para o uso e a ocupação do solo definidos pelo
Plano Diretor, constantes nos mapas anexos à
Lei, que passam a fazer parte desta; 
IX - Estabelecer regras para parcelamento do
solo, compatíveis com os parâmetros da preser-
vação ambiental;
X – Minimizar os fatores que geram interferên-
cia no tráfego. 
Parágrafo único. Esta lei deve considerar possi-
bilidades de adaptação ou futuras alterações
conforme informações e definição de indicado-
res, metas, ações e programas, com propostas
de ajustes corrigidos do zoneamento (áreas de
intervenção) conforme alterações propostas
pelos Planos de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental - PDPAs, bem como revisões futuras
da Lei Estadual 13.579/2009, que forem aprova-
das na Assembleia Legislativa de São Paulo;
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, adotam-se as
seguintes definições:
I - ACESSO AO LOTE: local por onde se faz o
acesso de pedestres e veículos ao interior do
lote;
II - AFASTAMENTO: distância mínima a ser
observada entre as projeções de distintas edifi-
cações em um mesmo lote;
III - ALINHAMENTO: demarcação de linha que
define o limite entre o terreno e o logradouro
público, incluindo neste o passeio público / cal-
çada;
IV - ÁREA DA ATIVIDADE: a área efetivamente
utilizada pela atividade, incluindo toda e qual-
quer área construída e as áreas de apoio, tais
como espaços para armazenagem e pátios de
manobra, conforme Lei 13.579/2009;
V - ÁREA DE LAZER: área destinada ao lazer,
entretenimento e contato com o ambiente natu-
ral;
VI -
ÁREA COMUM: parcela dos lotes condomi-

niais, de propriedade dos condôminos e desti-
nada ao aproveitamento por todos eles, confor-
me destinação estabelecida em convenção ou
acordo entre si;
VII - ÁREA CONSTRUÍDA COMPUTÁVEL: área
construída considerada para efeito de cálculo
do Coeficiente de Aproveitamento (CA);
VIII - ÁREA NÃO EDIFICÁVEL: área de terreno
onde não é permitido edificar em virtude de
implantação existente ou planejada de equipa-
mentos urbanos, recuos ou sistema de circula-
ção;
IX -
ÁREA TOTAL: Área total do empreendimento ou
atividade, computadas as áreas computáveis e
não computáveis;
X -
ATIVIDADE: consiste na produção, distribuição
e consumo de bens e serviços;
XI - BICICLETÁRIO: área edificada ou confina-
da equipada com dispositivos destinados ao
estacionamento ou guarda de bicicletas;
XII - CANTEIRO CENTRAL: espaço de separa-
ção de pistas de rolamento da via pública com
calçamento ou jardim;
XIII - CICLOFAIXA: faixa delimitada no leito viá-
rio, temporária ou permanentemente, destinada
à circulação exclusiva de bicicletas;
XIV - CICLOVIA: via segregada destinada à cir-
culação exclusiva de bicicletas;
XV - COE – Código de Obras e Edificações da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra;
XVI - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
(CA): razão entre a área construída computável
e a área do lote;
XVII - COMPARTIMENTO AMBIENTAL: fração
da bacia hidrográfica da APRM-B que compõe
uma unidade de planejamento de uso e ocupa-
ção do solo, definida pela localização das sub-
bacias dos afluentes naturais do Reservatório
Billings, com o objetivo de fixar diretrizes, metas
e normas ambientais e urbanísticas diferencia-
das;
XVIII - COMPENSAÇÃO: processo que estabe-
lece as medidas de compensação de natureza
financeira, urbanística, sanitária ou ambiental
que permitem a alteração de índices e parâme-
tros urbanísticos estabelecidos nesta lei para
fins de licenciamento e regularização de
empreendimentos, mantidos o valor da Carga
Meta Referencial por Compartimento ou por
Município e as demais condições necessárias à
produção de água, conforme Lei 13.579/2009;
XIX - CONDOMÍNIO: edificação ou conjunto de
edificações construído sob a forma de áreas
comuns e frações ideais ou unidades autôno-
mas, destinadas a fins residenciais (R) ou não

residenciais (NR);
XX - COTA-PARTE: área resultante da divisão
da área total do terreno pelo número de unida-
des de uso residencial ou não; 
XXI - DESMEMBRAMENTO: é a subdivisão de
glebas em lotes destinados à edificação, com
aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas
vias e logradouros públicos, nem no prolonga-
mento, modificação ou ampliação dos já exis-
tentes;
XXII - DESDOBRO: é o parcelamento em dois
novos lotes a partir de um lote existente produ-
to de loteamento ou desmembramento anterior-
mente aprovado;
XXIII - EMPENA CEGA: parede externa da edi-
ficação sem qualquer tipo de abertura;
XXIV - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS:
equipamentos públicos voltados à prestação de
serviços de atendimento da população nas dife-
rentes áreas componentes das políticas públi-
cas municipais, tais como, os equipamentos de
educação, saúde, assistência, cultura, esporte,
lazer;
XXV - EQUIPAMENTOS URBANOS: equipa-
mentos públicos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, energia elétrica, coleta
de águas pluviais, redes de comunicação e gás
canalizado;
XXVI - ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO:
áreas não edificadas destinadas ao lazer da
população, como áreas verdes ou praças;
XXVII - FAIXA DE DOMÍNIO: conjunto de áreas
declaradas de utilidade pública, desapropriadas
ou apossadas administrativamente, e necessá-
rias à implantação das obras de estrada, rodo-
via ou ferrovia e seus dispositivos operacionais,
tais como drenagem, vias marginais, retornos,
trevos, pedágios e outras atividades de apoio
aos usuários, de acordo com o art. 3º do
Decreto-Lei Estadual nº 13.626, de 21 de outu-
bro de 1943, excluídas as áreas remanescen-
tes;
XXVIII - GABARITO: cota do piso do pavimento
térreo até a última laje de cobertura dos pavi-
mentos, sendo tolerados acima desse gabarito
apenas as casas de máquinas de elevador e o
reservatório de água, quando necessários. O
gabarito máximo para execução das edificações
no município será de 20,00 m (vinte metros),
conforme Lei 13.579/2009.
XXIX - GLEBA: terreno que não tenha sido sub-
metido a parcelamento ou loteamento.
XXX - GRAU DE INCOMODIDADE: parâmetro
que define o estado de desacordo de uso ou ati-
vidade com os condicionantes locais, causando
reação adversa sobre a vizinhança, tendo em
vista suas estruturas físico-ambientais e suas
vivências sociais, bem como a interferência de
um uso no comprometimento do bem-estar do
bairro ou região em que se situe; 
XXXI - GRUPO DE ATIVIDADE: desdobramento
de uso não residencial (NR), em atividades
comerciais, de prestação de serviços e indus-
triais;
XXXII - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
(HIS): aquela destinada às famílias de baixa
renda, bem como ao morador de assentamen-
tos habitacionais irregulares e precários ou
oriundo destes, produzida pelo Município ou em
parceria com outros órgãos públicos, agências
de fomento ou entidades da sociedade civil ou
empresas;
XXXIII - HABITAÇÃO DE MERCADO POPULAR
(HMP): aquela destinada ao atendimento habi-
tacional das famílias de baixa renda, podendo
ser de promoção pública ou privada, com até
dois sanitários e até uma vaga de garagem,
destinada a famílias com renda familiar mensal
de 3 a 6 salários-mínimos, ou enquadráveis nas
faixas 2 e/ou 3 do Programa Minha Casa Minha
Vida - PMCMV; 
XXXIV - ÍNDICE DE ÁREA VEGETADA: é a rela-
ção entre a área permeável coberta por vegeta-
ção arbórea ou arbustiva e a área do lote;
XXXV - INFRAESTRUTURA BÁSICA: A infraes-
trutura básica dos parcelamentos é constituída
pelos equipamentos urbanos de escoamento
das águas pluviais, iluminação pública, esgota-
mento sanitário, abastecimento de água potá-
vel, energia elétrica pública e domiciliar e vias
de circulação;
XXXVI - INFRAESTRUTURA ESSENCIAL: é
constituída pelo sistema de abastecimento de
água potável, coletivo ou individual; sistema de
coleta e tratamento do esgotamento sanitário,
coletivo ou individual; rede de energia elétrica
domiciliar; soluções de drenagem, quando
necessário; e outros equipamentos a serem
definidos pelos Municípios em função das
necessidades locais e características regionais;
XXXVII - LOGRADOURO: espaço público, ofi-
cialmente reconhecido, e utilizado para fins de
endereçamento, como: ruas, avenidas e outras
categorias de vias públicas, inclusive passare-
las, viadutos e similares; praças, parques e
similares; inclui nesta definição os passeios
públicos e calçadas;
XXXVIII – LOTE: o terreno servido de infraes-
trutura básica ou essencial, resultante de par-
celamento do solo, desdobro ou remembramen-
to, cujas dimensões atendam aos parâmetros
urbanísticos definidos nesta Lei;
XXXIX – LOTEAMENTO: subdivisão de lote ou
gleba em novos lotes, destinados à edificação,
com criação de logradouros ou prolongamento,
modificação ou ampliação dos já existentes;
XL – MACROZONA: Porções territoriais fixadas
por regras básicas distintas de ordenamento do
território, na regulação e controle da expansão
urbana;
XLI - NÍVEL DO PAVIMENTO TÉRREO - defini-
do como a cota do nível do alinhamento, poden-
do considerar desnível de até 1,50 m (um metro
e cinquenta centímetros) para mais ou para
menos;
XLII - OBRA COMPLEMENTAR: edificação
secundária ou parte da edificação que, funcio-
nalmente, complemente a atividade desenvolvi-
da no imóvel, conforme descrito no COE;
XLIII - PARACICLO: dispositivo destinado à
guarda ou estacionamento de bicicletas; 
XLIV - PARCELAMENTO DO SOLO: subdivisão

de lote ou gleba nas modalidades de loteamen-
to ou desmembramento;
XLV - PAVIMENTO DE ACESSO À
EDIFICAÇÃO: pavimento destinado exclusiva-
mente ao acesso ao imóvel, no nível do alinha-
mento principal;
XLVI - PAVIMENTO INFERIOR OU SUBSOLO:
pavimento inferior ao pavimento térreo; 
XLVII - PAVIMENTO SUPERIOR: pavimento
superior ao pavimento térreo; 
XLVIII - QUADRA: área resultante de loteamen-
to delimitada por vias de circulação, podendo
ter como parte de seus limites as divisas do
loteamento; 
XLIX - RECUO DA EDIFICAÇÃO: é a distância
mínima que deve ser observada entre o limite
externo da edificação e a divisa do lote, medida
perpendicularmente a esta, podendo ser fron-
tal, lateral ou de fundo, em relação ao lote; 
L - TAXA DE OCUPAÇÃO: razão entre a área de
projeção horizontal da edificação ou conjunto
de edificações e a área do terreno. Para efeitos
desta LUOPS consideram-se os parâmetros da
Lei Específica da Billings, sendo a taxa de ocu-
pação a diferença resultante da aplicação da
taxa de permeabilidade e o índice de área
vegetada, e segundo o COE, os recuos aplicá-
veis;
LI - TAXA DE PERMEABILIDADE: razão entre a
área sem qualquer construção ou elemento que
impermeabilize o solo e a área total do lote;
LII - TESTADA: face do lote voltada para a via
pública; 
LIII - UNIDADE HABITACIONAL: cada unidade
decorrente de implantação de condomínio, ver-
tical ou horizontal, na modalidade de unidade
autônoma ou de fração ideal;
LIV - ZONEAMENTO - Constituem áreas de
intervenção sobre as quais estão definidas as
diretrizes e normas ambientais e urbanísticas
voltadas a garantir os objetivos de produção de
água com qualidade e quantidades adequadas
ao abastecimento público. São definidas confor-
me lei 13.579/2009:
a) Área de Restrição à Ocupação - ARO: área
de interesse para a proteção dos mananciais e
para a preservação, conservação e recupera-
ção dos recursos naturais, definida pela legisla-
ção como área de preservação permanente e
como unidade de conservação de uso integral,
e em outros dispositivos da legislação estadual
e municipal; 
b) Área de Ocupação Dirigida - AOD: área de
interesse para o desenvolvimento de usos urba-
nos e rurais, desde que atendidos requisitos
que garantam condições ambientais compatí-
veis com a produção de água em quantidade e
qualidade para abastecimento público; 
c) Área de Recuperação Ambiental - ARA: área
que apresenta uso e ocupação que comprome-
tem a quantidade e qualidade dos mananciais e
exige ações de caráter corretivo, e que, uma
vez recuperada, deverá ser classificada em
uma das duas categorias anteriores (AOD ou
ARO).
TÍTULO II
DO USO DO SOLO
CAPÍTULO I
DO MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO
Art. 4º Os mapas anexos do Plano Diretor, Lei
Municipal nº 2.321, de 16 de agosto de 2019,
fazem parte do detalhamento dos parâmetros e
especificidades desta Lei, e deverão ser atuali-
zados por revisão futura caso haja revisão da
Lei Estadual 13.579/2009. 
Art 5º O Zoneamento do município baseia-se
nas propostas de Áreas de Intervenção relacio-
nadas à APRM-B, conforme Título V do Plano
Diretor Lei Municipal nº 2.321, de 16 de agosto
de 2019, compatibilizado com a Lei nº
13.579/2009. 
CAPÍTULO II
DAS CATEGORIAS DE USO DO SOLO
Art. 6º O uso do solo fica classificado em: 
I - residencial; 
II - não-residencial; 
III - misto. 
§1º Considera-se uso residencial aquele desti-
nado à moradia unifamiliar ou multifamiliar. 
§2º Considera-se uso não-residencial aquele
destinado ao exercício de uma ou mais das
seguintes atividades: industrial, comercial, de
prestação de serviços e institucional. 
§3º Considera-se uso misto aquele constituído
pelo uso residencial e não-residencial na
mesma edificação ou lote.
Seção I
Das Tipologias do Uso Residencial
Art. 7º O uso residencial divide-se nas seguin-
tes tipologias:
I - unifamiliar: edificação destinada a apenas
uma unidade habitacional no lote; 
II - multifamiliar: tipologia em condomínio desti-
nada a mais de uma unidade habitacional no
lote, subdividindo-se em:
a) multifamiliar horizontal: caracterizado por
unidades habitacionais que poderão ser isola-
das, justapostas e ou sobrepostas com no
máximo uma sobre a outra, desde que garanti-
do o acesso individual direto de todas as unida-
des por via ou praças internas descobertas; 
b) multifamiliar vertical: edificação composta de
unidades habitacionais sobrepostas em múlti-
plos pavimentos.
Art. 8º Será permitida em todo o território a pro-
dução de Habitação de Interesse Social – HIS e
Habitação de Mercado Popular – HMP desde
que respeitados os parâmetros e indicações
contidos na Lei Municipal nº 2.199/2017 e suas
alterações, no que tange à indicação de deman-
da, abrangência e possibilidade de realização
de Programa de Recuperação de Interesse
Social – PRIS, respeitando as restrições de
cada subárea.
Seção II
Das Atividades do Uso Não-Residencial
Art. 9º O uso não-residencial compreende as
atividades industrial, comercial, de prestação
de serviços e institucional. 
§1º As atividades relacionadas no caput pode-
rão ter regras diferenciadas para implantação
ou sofrer restrições quanto à sua localização no
território, caso se caracterizem como especiais

ou temporárias. 
§2º As atividades especiais, definidas como
aquelas que, por motivos de segurança, pericu-
losidade, especificidade ou outras razões liga-
das à sua natureza requeiram tratamento dife-
renciado, estão reguladas por esta Lei. 
§3º As atividades temporárias, definidas como
aquelas exercidas por tempo determinado, não
implicando em construção definitiva no lote,
estão reguladas por esta Lei.
Art 10. Atividade industrial é definida como todo
processo de produção que visa transformar
matérias-primas em mercadoria através do tra-
balho humano e/ou pelo uso de máquinas.
Art 11. Atividade comercial é definida como toda
atividade econômica que tem por objetivo a
compra e venda de bens e mercadorias. 
Art. 12. Atividade de prestação de serviços é
definida como a execução de um trabalho con-
tratado por terceiros (empresa/comunidade),
que pode ser estendida para consultorias e
assessorias.
Art. 13. Atividade institucional é definida como
toda atividade relativa a uma instituição, ou
seja, uma entidade que atua com educação,
artes, benemerência, política, religião ou outra
atividade da área de ciências humanas. 
Art. 14. Será permitida a instalação de condo-
mínio industrial, comercial ou prestação de ser-
viços, respeitados os seguintes requisitos: 
I - No condomínio industrial será admitida a
implantação de atividades de uso classificadas
como não-residencial do tipo comércio e servi-
ços, desde que estas sejam correlatas à ativi-
dade industrial, não sendo descaracterizado
como condomínio industrial; 
II - O condomínio industrial, comercial ou pres-
tação de serviços não caracteriza parcelamento
do lote, tampouco arruamento ou ampliação do
mesmo.
III - As edificações que compõem o condomínio
industrial, comercial ou prestação de serviços
deverão obedecer aos parâmetros urbanísticos
desta Lei.
Parágrafo único. Condomínio industrial, comer-
cial ou prestação de serviços será constituído
por 2 (duas) ou mais atividades não-residen-
ciais autônomas, que ocupem a mesma edifica-
ção ou lote e disponham de espaços e instala-
ções de uso comum, mesmo que descobertas,
caracterizadas como bens de condomínio. 
Art. 15. Entende-se como correlatas à atividade
industrial as seguintes atividades:
I - Prestação de serviços caracterizada pelo for-
necimento de mão de obra de natureza técnica
ou especializada; 
II - Ensino e pesquisa relacionados à atividade
industrial; 
III - Administração, apoio e fomento à atividade
industrial; 
IV - Distribuição e comercialização por atacado
dos produtos gerados pela atividade industrial; 
V - Liberação aduaneira; 
VI - Empresa transportadora de insumos e pro-
dutos manufaturados; 
VII - Outras atividades de natureza similar; 
VIII - Depósito fechado de insumos e produtos
manufaturados. 
§1º Para efeitos desta Lei consideram-se insta-
lações de uso comum, entre outras, as passa-
gens e comunicações internas, áreas livres,
serviços de infraestrutura, instalações para fins
de controle ambiental e insumos de processos,
entre outros, que serão insuscetíveis de divi-
são, alienação destacada ou utilização exclusi-
va de condomínio. 
§2º As edificações do condomínio deverão aten-
der às exigências urbanísticas, parâmetros de
incomodidade e condições de instalação esta-
belecidas nesta Lei, para cada categoria de uso
permitida na zona, sem prejuízo de outras exi-
gências ambientais legalmente exigidas. 
Seção III
Do Uso Misto
Art. 16. Considera-se uso misto aquele consti-
tuído pelo uso residencial e não-residencial na
mesma edificação ou lote. 
Parágrafo único. No uso misto serão admitidas
áreas comuns de estacionamento se atendidas
as exigências específicas para cada uso, con-
forme Anexo III desta Lei. 
Art. 17. Na tipologia residencial multifamiliar ver-
tical será admitido o uso não-residencial não
incômodo, ou incômodo nível I, limitado ao pavi-
mento térreo da edificação. 
Parágrafo único. Será admitida a existência de
áreas de uso coletivos destinados a serviços
voltados exclusivamente às unidades residen-
ciais, tais como local para lavagem e secagem
de roupas, dentre outros, sem implicar na
caracterização de uso misto. 
CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DOS USOS POR INCOMO-
DIDADE
Art. 18. Para fins de localização, os usos e ativi-
dades são classificados por fator de incomodi-
dade, nos níveis constantes e detalhados no
Anexo I, que estabelece os padrões de incomo-
didade admissíveis.
Parágrafo único. Considera-se incomodidade o
estado de desacordo de uso ou atividade com
os condicionantes locais, causando reação
adversa sobre a vizinhança, tendo em vista
suas estruturas físicas, qualidade ambiental e
vivências sociais.
Art. 19. Os padrões de incomodidade definem-
se na seguinte conformidade: 
I - Emissão de ruído: propagação sonora para
fora dos limites do lote causada pelo uso de
máquinas, equipamentos ou aparelhos ruido-
sos; 
II - Emissão atmosférica: lançamento, na
atmosfera, de matéria, poeira ou energia prove-
nientes dos processos de produção ou transfor-
mação; 
III - Vibração: impacto provocado pelo uso de
máquinas ou equipamentos que produzam cho-
ques repetitivos ou vibração sensível; 
IV - Poluição hídrica: toda e qualquer forma de
matéria ou energia lançada ou liberada nas
águas que venha a alterar as propriedades
dessa água, afetando a saúde das espécies
animais ou vegetais; 

V - Geração de resíduos sólidos: resíduos nos
estados sólido e semissólido, que resultam de
atividades de origem industrial, comercial, agrí-
cola, de serviços e de varrição; 
VI - Periculosidade: atividades que apresentam
risco ao meio ambiente e à saúde, em função
da comercialização ou estocagem de materiais
perigosos, explosivos, gás liquefeito de petróleo
- GLP, combustíveis, tóxicos e equiparáveis,
conforme normas técnicas que tratam do
assunto. 
Art. 20. A instalação, no território, de atividades
com graus de incomodidade, estará classificada
segundo a hierarquização viária, conforme clas-
sificação das vias descrita no artigo 67 do
Plano Diretor, e Anexo II desta Lei.
Art. 21. Os graus de incomodidade apresenta-
dos neste artigo estão detalhados no Anexo I
desta Lei. Os usos e as atividades serão enqua-
drados nos níveis de incomodidade e distribuí-
dos no território conforme abaixo: 
I - Não incômodo: o uso residencial e as cate-
gorias de uso não-residencial com ele compatí-
veis, que não interfiram negativamente no meio
ambiente, permitida sua localização em todo o
território; 
II - Incômodo nível I: o uso não-residencial,
cujos parâmetros de incomodidade permitem
sua instalação em todo o território, à exceção
das vias locais; 
III - Incômodo nível II: o uso não-residencial,
cujos parâmetros de incomodidade permitem
sua instalação em todo o território, à exceção
das vias locais e vias coletoras; 
IV - Incômodo nível III: o uso industrial e corre-
lato, cujas atividades apresentem níveis de
incomodidade e nocividade incompatíveis com
o uso residencial, à exceção das vias locais,
vias coletoras e vias arteriais; 
§1º Lei ordinária, amparada na legislação esta-
dual e federal pertinentes, poderá instituir
novos parâmetros para enquadramento dos
fatores de incomodidade definidos pelo Anexo I,
desta Lei. 
§2º A atividade licenciada deverá manter o
atendimento aos níveis de incomodidade pre-
vistos para o local. 
Art. 22. A análise técnica do nível de incomodi-
dade não dispensa a análise da interferência no
tráfego, o Estudo de Impacto de Vizinhança -
EIV e o licenciamento ambiental. 
Art. 23. Quando da solicitação de Alvará do Uso
do Solo à Prefeitura, o interessado deverá for-
necer, no mínimo, os dados do empreendimen-
to ou da atividade, fazendo constar o uso, a
localização e a definição dos padrões de inco-
modidade previstos para o empreendimento. 
Art. 24. Com base nas informações fornecidas
pelo interessado, será fornecido o Alvará do
Uso do Solo enquadrando o empreendimento
ou atividade no nível de incomodidade permiti-
do e demais restrições urbanísticas incidentes
sobre o empreendimento. 
CAPÍTULO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES POR
INTERFERÊNCIA NO TRÁFEGO
Art. 25. Entendem-se como atividades que cau-
sam interferência no tráfego: 
I - Geradoras de carga e descarga; 
II - Geradoras de embarque e desembarque;
III - Geradoras de tráfego de pedestres; 
IV - Caracterizadas como Atividades Geradoras
de Interferência no Tráfego. 
Art. 26. São consideradas Atividades Geradoras
de Interferência no Tráfego: 
I - Local de reunião: associações, casa de
espetáculo, cinema, teatro, templo religioso e
outras atividades assemelhadas; 
II - Local de festas: tais como chácara de even-
tos, salão de festas e buffet; 
III - Local de prestação de serviço médico: cen-
tro médico, e clínicas médicas em geral; 
IV - Local de diagnóstico médico: laboratórios
de análises clínicas e diagnóstico por imagem; 
V - Hospital, maternidade e pronto-atendimento; 
VI - Ensino infantil: berçário, creche, jardim e
maternal; 
VII - Ensino fundamental e médio: escolas de
ensino fundamental, de ensino médio, de suple-
tivo e profissionalizante de ensino médio; 
VIII - Ensino superior: faculdade, universidade e
escolas de pós-graduação; 
IX - Outras escolas: escola de idiomas, de infor-
mática, de música, de dança e profissionalizan-
te de ensino superior; 
X - Telemarketing e call center; 
XI - Prestação de serviço com atendimento pre-
sencial de clientes; 
XII - Posto de serviço com venda de combustí-
veis para abastecimento de veículos, garagens
de veículos de carga ou transporte de passa-
geiros, depósitos abertos ou fechados, arma-
zém de carga, central de distribuição e outras
atividades assemelhadas; 
XIII - Estacionamento comercializado; 
XIV - Oficina automotiva em geral; 
XV - Transportadora, garagem, estacionamento
e oficina mecânica de caminhões e ônibus; 
XVI - Local de vistoria e inspeção veicular; 
XVII - Concessionária de veículos; 
XVIII - Academia de ginástica e natação; 
XIX - Local de prática esportiva (exceto acade-
mia): clube esportivo, quadra esportiva, escola
esportiva e outras atividades assemelhadas; 
XX - Local de diversão: paintball, kartódromo,
shows ao ar livre, parque de diversões, circos,
danceterias e outras atividades assemelhadas; 
XXI - Casa lotérica, loja de crédito e outras ati-
vidades assemelhadas; 
XXII - Agências bancárias e de correios; 
XXIII - Local de refeições: restaurante, lancho-
nete, bar, café, bar noturno, pizzaria, churras-
caria, casa de chá e outras atividades asseme-
lhadas; 
XXIV - Supermercado, comércio atacadista e
centro de compras; 
XXV - Comércio varejista: comércio varejista
não classificado em outras atividades; 
XXVI - Indústria; 
XXVII - Atividades que operem com sistema de
drive-thru ou valet service;
XXVIII - residencial multifamiliar vertical ou
horizontal.
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Parágrafo único. São detalhadas no Anexo III
desta Lei as Atividades Geradoras de
Interferência no Tráfego, porte da edificação,
número de vagas exigidas, e atividades que
necessitam ser submetidas a parecer técnico
emitido órgão gestor de trânsito do município.
Art. 27. O porte a que se refere o artigo 26 se
estabelece em função da área construída, ou
da área utilizada pela atividade no lote, ou
ambas, consideradas as especificidades da
mesma, na seguinte conformidade: 
I - Para o cálculo da área construída não serão
computadas as áreas destinadas ao estaciona-
mento descoberto de veículos, caixa d’água,
barrilete, casa de máquinas e equipamento
mecânico, ático, elevadores e obras comple-
mentares previstas pelo COE; 
II - Para o cálculo da área utilizada pela ativida-
de no lote, considera-se a somatória das áreas
construídas ou não construídas, utilizadas no
exercício da atividade e definida como sendo a
área que embora descoberta, efetivamente é
utilizada no exercício de atividades tais como
vistoria e inspeção veicular, estacionamento
comercializado, dentre outros. 
III - Para as atividades cujo porte é estabeleci-
do conforme descrito nos incisos anteriores,
não será computada a área destinada ao esta-
cionamento de veículos, quando se tratar de
vagas estipuladas no Anexo III.
Art. 28. As exigências para construção e funcio-
namento das Atividades Geradoras de
Interferência no Tráfego são definidas em ter-
mos de: 
I - Índice de oferta de vagas de estacionamen-
to; 
II - Número de vagas operacionais de embarque
e desembarque; 
III - Número de vagas operacionais para carga
e descarga; 
IV - Número de vagas operacionais para moto-
delivery; 
§1º Quando houver uso misto ou mais de um
uso não-residencial no mesmo lote, serão ado-
tadas, proporcionalmente, as exigências esta-
belecidas para cada atividade, em função da
área construída ou da área utilizada por ativida-
de no lote. 
§2º No caso de reforma sem acréscimo de área
e sem alteração de uso existente e regular, em
edificações devidamente aprovadas anterior-
mente à publicação desta Lei, não serão exigi-
das vagas adicionais.
§3º No caso de reforma com acréscimo de área
e sem mudança de uso regular existente (com
projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra), será considerada apenas
a área construída adicional para a definição das
exigências desta Lei quanto a estacionamento,
sendo que o número de vagas necessário para
a área a ampliar deverá ser acrescido às vagas
existentes. 
§4º Em se tratando de reformas com ou sem
acréscimo de área, mas com alteração de uso,
deverá ser considerada a área total para a defi-
nição das exigências de vagas. 
§5º As vagas de estacionamento, operacionais
de embarque e desembarque e operacionais de
carga e descarga, deverão ser localizadas inter-
namente ao lote, sendo que a demarcação des-
tas vagas na via pública somente será realizada
nas situações previstas na legislação federal
pertinente, através do órgão gestor de trânsito.
§6° Fica vedada a manobra de ré, na via públi-
ca, de veículos de grande porte, devendo a
vaga estar locada de forma a permitir que o
caminhão ingresse e saia do lote, somente de
frente, nos estabelecimentos institucionais,
comerciais, prestação de serviços e industriais.
§7° Nos casos de funcionamento de empreen-
dimentos enquadrados como Atividade
Geradora de Interferência no Tráfego com proje-
tos já aprovados para o uso, não haverá neces-
sidade de encaminhamento de diretrizes para a
atividade, exceto se houver alteração de aces-
sos e áreas de estacionamento e manobras de
veículos. 
Art. 29. As vagas de estacionamento resultantes
da aplicação do índice a que se refere o inciso
I do artigo anterior deverão observar o quadro
abaixo:
ESTACIONAMENTO PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA IDOSOS M O T O -
CICLETA BICICLETA
Privativo até 100 vagas 2% -
- -
Privativo com mais de 100 vagas 2%
5% 10% 5%
Coletivo até 10 vagas 2% -
- -
Coletivo mais de 10 vagas 3%
5% 10% 10%

§1º Para fins do previsto no caput ficam defini-
dos: 
I - Privativo: de utilização exclusiva da popula-
ção permanente da edificação; 
II - Coletivo: aberto à população permanente e
flutuante da edificação. 
§2º As vagas destinadas a idosos e pessoas
com deficiência fazem parte do total de vagas
exigidas somente nos estacionamentos coleti-
vos e as vagas destinadas a motocicletas e bici-
cletas são além do total das vagas necessárias. 
§3º Nos espaços de estacionamento, as vagas
destinadas a bicicletas, calculadas de acordo
com a tabela acima deverão atender as seguin-
tes condições: 
I - Localização em bolsões isolados das vagas
de veículos automotores, como automóveis e
motocicletas; 
II - Facilidade de acesso, com localização no
piso mais próximo ao logradouro público e
acesso garantido aos usuários do estaciona-
mento; 
III - Instalação de suporte para prender a bici-
cleta, com distância mínima de 0,75 m (setenta
e cinco centímetros) entre eles; 
IV - Comprimento mínimo de 1,80 m (um metro
e oitenta centímetros), em espaços com pé
direito mínimo de 2,10 m (dois metros e dez
centímetros). 
§4º Poderão ser aceitas configurações e dimen-

sões maiores que as estabelecidas no parágra-
fo anterior, de acordo com a solução adotada
no projeto.
§5º Nos pedidos de ampliação de edificação
existente e com projeto aprovado, com ou sem
mudança de uso, o número de vagas destina-
das às bicicletas será calculado em relação à
área ampliada. 
§6º Ficam isentas das disposições previstas
neste artigo, as edificações regulares: 
I - Localizadas no alinhamento das vias públi-
cas e que não possuam área com acesso para
estacionamento; 
II - Que não possuam condição de ofertar no
lote o estacionamento exigido em função da
construção existente no lote. 
§7° O estacionamento do uso residencial multi-
familiar será considerado privativo, enquadran-
do-se nas exigências do quadro constante
neste artigo e o de uso residencial unifamiliar
será tratado como particular, sem exigências de
vagas especiais. 
Art. 30. Será admitida a oferta de vagas de
estacionamento em lote distinto e vinculado ao
empreendimento, exceto aquelas destinadas a
pessoa idosa ou com deficiência, desde que
este esteja a uma distância máxima de 200,00
m (duzentos metros) medidos pelo menor per-
curso de pedestres entre os acessos dos
empreendimentos. 
§1º A vinculação das vagas de estacionamento
em lote distinto ao da atividade deverá ficar
registrada através de declaração dos proprietá-
rios, na aprovação do projeto ou na instalação
da atividade e cadastrada no banco de dados
do município. 
§2º Na hipótese de descaracterização do lote
com estacionamento vinculado, conforme §1º, o
estabelecimento estará considerado irregular. 
§3° Para fins de funcionamento de atividade ou
reforma de edificação existente e regular com
alteração de uso e sem acréscimo de área
construída, as vagas de estacionamento pode-
rão ser ofertadas da seguinte forma: 
I - Em lote vinculado, desde que em distância
máxima de 400,00 m (quatrocentos metros) do
empreendimento medida pelo menor percurso
de pedestres entre os acessos dos empreendi-
mentos; 
II - Em estacionamento conveniado com núme-
ro de vagas limitado a 15 (quinze) desde que
em distância máxima de 400,00 m (quatrocen-
tos metros) do empreendimento, medida pelo
menor percurso de pedestres entre os acessos
dos empreendimentos; 
III - O limite de vagas conveniadas poderá ser
superior ao estabelecido mediante estudo técni-
co que deverá ser aprovado pelo órgão compe-
tente.
§4° Nos casos de vagas em lote vinculado e/ou
estacionamento conveniado será exigido a ime-
diata comunicação de quaisquer alterações nos
usos dos mesmos.
Art. 31. Os responsáveis por imóveis edificados
ou não, lindeiros a vias públicas dotadas de
guias e sarjetas, devem zelar para que, ao ofe-
recerem vagas, obrigatórias ou não, nos recuos
da edificação para estacionamento ou parada
de veículos, estas não venham a ultrapassar os
limites do alinhamento do lote, de forma a ocu-
par total ou parcialmente o espaço da calçada. 
§1° As vagas oferecidas deverão estar sinaliza-
das até o limite do alinhamento do imóvel e res-
peitar as dimensões mínimas estabelecidas na
Lei nº 2.220, de 31 de agosto de 2017 – Código
de Obras e Edificações do Município de Rio
Grande da Serra - COE e as Normas Técnicas
de acessibilidade em vigor.
§2° A oferta de vagas na extensão da testada
do imóvel não autoriza o rebaixamento contínuo
do meio-fio, cuja extensão deverá obedecer às
especificações e restrições do COE. 
Art. 32. As Atividades Geradoras de
Interferência no Tráfego, objeto de diretrizes
especiais do órgão gestor do trânsito, poderão
ter a quantidade de vagas adicionais daquelas
estabelecidas ou constantes no Anexo III, além
de medidas mitigadoras e compensatórias para
a instalação da atividade, compreendidas como
adequação do sistema viário, implantação de
sinalização, sistemas de controle de tráfego,
adequação de área de acomodação de pedes-
tres e acumulação de veículos.
§1º As vagas, quando adicionais àquelas esta-
belecida no Anexo III, poderão, a critério do
órgão técnico competente, ser totalmente ofer-
tadas em estacionamento conveniado, desde
que comprovada a operacionalidade dessas
vagas e atendidas as distâncias máximas esti-
puladas nesta Lei. 
§2º No caso de Atividade Geradora de
Interferência no Tráfego o Certificado de
Conclusão de Obra (Habite-se) ou o Alvará de
Funcionamento definitivo da atividade só será
emitido mediante a comprovação, perante o
Poder Público do efetivo atendimento das
Diretrizes do órgão gestor de trânsito. 
Art. 33. A atividade sujeita às diretrizes do
órgão gestor do trânsito do município deverá
apresentar Declaração de Funcionamento de
Atividade - DFA, conforme Anexo IV, no proces-
so de aprovação de construção ou funciona-
mento de atividades. 
Parágrafo único. Medidas complementares
poderão ser exigidas após a entrada em funcio-
namento da atividade, caso seja constatada
interferência no tráfego decorrente da falta de
informação ou omissão do interessado na DFA
ou, ainda, se constatado o descumprimento das
diretrizes estabelecidas. 
CAPÍTULO V
DOS EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO DE
ÂMBITO LOCAL
Art. 34. A instalação de empreendimentos de
impacto no Município é condicionada à aprova-
ção pelo Poder Executivo do Estudo de Impacto
de Vizinhança.
§ 1º São considerados empreendimentos de
impacto aqueles de usos ou atividades que
podem causar impacto no ambiente natural ou
construído, ou sobrecarga na capacidade de
atendimento da infraestrutura instalada, quer
sejam construções públicas ou privadas, resi-

denciais ou não residenciais, e se enquadrem
em uma das condições abaixo: 
I – Os implantados em terrenos com área igual
ou superior a 3.000 m2 excetuando-se as edifi-
cações residenciais unifamiliares; 
II – As edificações com área construída supe-
rior a 1.000 m2; 
III – Empreendimentos residenciais com mais
de 10 (dez) unidades habitacionais; 
IV – As atividades abaixo elencadas, indepen-
dentemente da metragem do terreno e da área
construída: 
a) Empreendimentos tipo Shopping Center,
Supermercados ou Hipermercados; 
b) Centrais de Carga e Descarga e as de
Abastecimento; 
c) Estações de Tratamento; 
d) Terminais de Transporte; 
e) Templos religiosos; 
f) Cemitérios; 
g) Postos de Combustível;
h)  Depósitos de gás liquefeito de petróleo; 
i) Estações de rádio base e antenas de trans-
missão; 
j) Bares, boates, casas de show e similares com
música mecânica ou ao vivo; 
k) Mineradoras de água; 
l) Atividades agrícolas e agropecuárias; 
m) Oficina mecânica de veículos de qualquer
porte, Funilaria e Borracharia; 
n) Depósitos de material de construção; 
o) Atividades Industriais;
p) Hospital e Maternidade;
q) Marmoraria e Serralheria;
r) Clínica veterinária e atividades correlatas;
s) Torres de telecomunicação;
t) Aquedutos e Gasodutos;
u) Linhas de transmissão aéreo ou subterrâneo.
§2º A aprovação dos Empreendimentos de
Impacto de 10 (dez) a 200 (duzentas) unidades
habitacionais previstos no inciso III estão sujei-
tos à elaboração de Estudo de Impacto de
Vizinhança do Tipo I conforme Anexo VII 
§3º A aprovação dos Empreendimentos de
Impacto acima de 200 (duzentas) unidades
habitacionais previstos no inciso III e os previs-
tos nos incisos I, II e IV, estão sujeitos à elabo-
ração de Estudo de Impacto de Vizinhança do
Tipo II conforme Anexo VII. 
§4º A elaboração do EIV não substitui o licen-
ciamento ambiental requerido nos termos da
legislação ambiental. 
CAPÍTULO VI
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
Art. 35. Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV
é o documento que apresenta o conjunto dos
estudos e informações técnicas relativas à iden-
tificação, avaliação, prevenção, mitigação e
compensação dos impactos na vizinhança de
um empreendimento ou atividade, de forma a
permitir a análise das diferenças entre as con-
dições que existirão com a implantação do
mesmo e as que existiriam sem essa ação. 
Parágrafo único. Entende-se como vizinhança o
entorno do local afetado pela instalação e fun-
cionamento do empreendimento ou atividade,
podendo ser: 
I - Vizinhança imediata, aquela instalada nos
lotes e quadras lindeiros ao empreendimento; 
II - Vizinhança mediata é aquela situada na
área de influência do projeto e que pode por ele
ser atingida, considerando raio de abrangência
de 500,00 m (quinhentos metros) contados dos
limites dos lotes. A indicação de raios de abran-
gência diferentes do indicado deverá ser justifi-
cada por meio de parecer técnico. 
Art. 36. O EIV será exigido para: 
I - Construção; 
II - Ampliação de empreendimento existente,
que já tenha sido objeto de Estudo de Impacto
de Vizinhança (EIV), quando esta for superior a
50% (cinquenta por cento) da área regularmen-
te existente; 
III - Ampliação de empreendimento, sempre que
se enquadrar nos limites estabelecidos no art.
36 desta Lei, considerada a edificação como
um todo; 
IV - Funcionamento de atividades.
Art. 37. O Estudo de Impacto de Vizinhança
deverá contemplar os aspectos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade
sobre a qualidade de vida da população resi-
dente ou usuária da área em questão e seu
entorno, devendo incluir, no que couber, a aná-
lise e proposição de solução para as seguintes
questões: 
I – Elevada alteração no adensamento popula-
cional ou habitacional do local e da área de
influência; 
II – Alteração que exceda os justos limites da
capacidade de atendimento da infraestrutura,
equipamentos e serviços públicos existentes; 
III – Provável alteração na característica do uso
e ocupação do solo em decorrência da implan-
tação do empreendimento ou atividade; 
IV – Alteração do valor dos imóveis na área de
influência; 
V – Aumento na geração de tráfego; 
VI – Interferência abrupta na paisagem urbana
e de proteção ambiental; 
VII – Geração de resíduos e demais formas de
poluição; 
VIII – Elevação do índice de impermeabilidade
do solo.
Parágrafo único. Os aspectos e elementos que
serão objeto de análise em cada uma das ques-
tões relacionadas no artigo anterior estão dis-
postos nos Anexos VII e VIII desta Lei. 
Art. 38. O EIV deverá conter, no mínimo, os
itens abaixo discriminados: 
I - Apresentação das informações necessárias à
análise técnica de adequação do empreendi-
mento ou atividade às condições locais e de
suas alternativas tecnológicas, contendo no
mínimo as seguintes indicações:
a) localização geográfica do empreendimento; 
b) atividade (s) prevista (s), bem como objetivos
e justificativas; 
c) descrição do projeto e de suas alternativas
tecnológicas; 
d) áreas, dimensões, volumetria e acabamento
da edificação projetada; 
e) indicação das entradas e saídas, distribuição

do sistema viário de acesso ao empreendimen-
to e informações acerca de possíveis interferên-
cias no tráfego. 
f) delimitação da área de vizinhança imediata e
mediata, com justificativa e descrição da
mesma; 
II - Compatibilização do projeto com a legisla-
ção urbanística e ambiental, com a infraestrutu-
ra urbana e com o sistema viário na área de
vizinhança; 
III - Identificação e avaliação dos impactos na
área de vizinhança durante as fases de cons-
trução e operação ou funcionamento e, quando
for o caso, de desativação do empreendimento
ou atividade, contendo: 
a) definição de áreas de empréstimo; 
b) destino final dos resíduos da construção civil,
inclusive aqueles decorrentes das áreas de
corte. 
IV - Caracterização da cobertura vegetal do ter-
reno; 
V - Produção e nível de ruído; 
VI - Demanda de infraestrutura e recursos natu-
rais; 
VII - Descrição da qualidade ambiental futura
da área em comparação com a qualidade atual; 
VIII - Definição de medidas mitigadoras, com-
patibilizadoras e compensatórias; 
IX - Elaboração de programas de monitoramen-
to de todos os impactos negativos identificados
e da implementação das medidas preventivas,
compensatórias, corretivas, mitigadoras e a
metodologia e parâmetros a serem adotados,
os prazos de execução, além dos responsáveis
pela execução e o cronograma de implementa-
ção, acompanhado do orçamento previsto para
o empreendimento.
§1º Todas as informações deverão ser objeti-
vas, claras e sucintas e, obrigatoriamente, con-
ter as fontes de referências. 
§2º Os estudos deverão ser elaborados por pro-
fissional ou empresa habilitados perante a
Prefeitura Municipal e aos Conselhos Regionais
de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia e
Agronomia. 
Art. 39. Nos termos do Plano Diretor, o Poder
Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar
impactos negativos a serem gerados pelo
empreendimento exigirá conforme o caso como
condição para aprovação do projeto as medidas
preventivas, mitigadoras e compensatórias,
abaixo relacionadas: 
I - Alterações e complementações do projeto; 
II -
Ampliação das redes de infraestrutura urbana; 
III - Doação de terreno ou de equipamento
comunitário necessário para o atendimento da
demanda a ser gerada pelo empreendimento ou
atividade ou reforma de equipamento existente
em valor equivalente à demanda identificada; 
IV - Ampliação e adequação do sistema viário,
faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa
de pedestres, semaforização ou outras indica-
das pelo órgão responsável; 
V - Proteção acústica, que minimize os incômo-
dos da atividade; 
VI - Manutenção de imóveis, fachadas ou outros
elementos arquitetônicos ou naturais considera-
dos de interesse paisagístico, histórico, artístico
ou cultural, bem como a recuperação ambiental
da área; 
VII - Cotas de emprego e cursos de capacitação
profissional, entre outros; 
VIII - Percentual de habitação de interesse
social no empreendimento; 
IX - Possibilidade de construção de equipamen-
tos comunitários em outras áreas da cidade; 
X - Implantação ou manutenção de áreas ver-
des, ou ambas; 
XI - Mitigação das incomodidades; 
XII - Disponibilização de área dentro do próprio
empreendimento para implantação de ativida-
des complementares, em face da demanda
gerada pelo próprio empreendimento; 
XIII - Restrição das atividades ao interior do
estabelecimento em horários específicos; 
XIV - Realização de melhorias no entorno de
modo a compensar a desvalorização imobiliá-
ria; 
XV - Criação de ambiente urbano integrado e
harmonioso com o entorno; 
XVI - Implantação do empreendimento de forma
que não prejudique a visibilidade do bem de
interesse paisagístico, histórico, artístico ou
cultural; 
XVII - Criação ou ampliação de área permeável,
vegetada ou arborizada; 
XVIII - Compensações monetárias aos cofres
públicos. 
§1º Excepcionalmente, poderão ser exigidas
medidas adicionais àquelas estabelecidas na
legislação ordinária. 
§2º A compensação monetária  será utilizada
quando da anuência do poder público nos
casos em que a demanda identificada não justi-
fique a construção integral de um equipamento.  
§3º A compensação monetária não poderá
substituir a execução de medidas preventivas,
compensatórias, corretivas e mitigadoras identi-
ficadas pela área competente como essenciais
ao funcionamento do empreendimento. 
§4º O valor total das medidas definidas na aná-
lise para a aprovação do EIV será 5 (cinco)
UPM por metro quadrado do empreendimento a
ser apresentado pelo empreendedor e aferido
pelo Poder Público. 
§5º Empreendimentos públicos ou privados
caracterizados como Habitação de Interesse
Social - HIS terá isenção do valor das medidas
e contrapartidas financeiras estabelecidas. 
§6º Empreendimentos públicos ou privados
caracterizados como Habitação de Mercado
Popular - HMP terá desconto de 50% (cinquen-
ta por cento) do valor das medidas e contrapar-
tidas financeiras estabelecidas. 
Seção I
Da Aprovação do Estudo de Impacto de
Vizinhança – EIV
Art. 40. O empreendedor, público ou privado,
deverá: 
I - Elaborar o EIV e apresentar exemplares do
estudo em papel; 
II - Cumprir as exigências, quando solicitadas,

de esclarecimentos e complementação de infor-
mações durante a análise técnica do EIV; 
III - Assinar Termo de Compromisso, antes da
aprovação do empreendimento, responsabili-
zando-se pela execução, custos das obras e
serviços necessários à minimização dos impac-
tos decorrentes da implantação do empreendi-
mento e demais exigências apontadas pelo
Poder Executivo Municipal; 
IV - Implementar as medidas compatibilizado-
ras, mitigadoras e compensatórias e os respec-
tivos programas de monitoramento; 
V - Apresentar um cronograma de execução dos
projetos e obras das medidas mitigadoras que
deverá ser avaliado pela prefeitura quando da
assinatura do termo de compromisso; 
VI - Prestar contas periodicamente, ao poder
executivo municipal, do andamento da execu-
ção das medidas mitigadoras aprovadas, de
acordo com o previsto no Termo de
Compromisso firmado pelo empreendedor,
observado o cronograma de execução dos pro-
jetos e obras apresentadas; 
Parágrafo único. O EIV deverá ser elaborado, às
expensas do empreendedor, por profissionais
devidamente habilitados na sua área de atua-
ção, que se responsabilizarão pelas informa-
ções, resultados e conclusões apresentadas,
não podendo, sob nenhuma hipótese possuir
vínculo direto ou indireto com o Poder
Executivo. 
Art. 41. O Certificado de Conclusão da Obra
(Habite-se) e o Alvará de Funcionamento
Definitivo, só serão emitidos mediante compro-
vação pelo Poder Público da efetiva conclusão
de todas as medidas definidas pelo EIV e pela
licença ambiental.
CAPÍTULO VII
DOS USOS PERMITIDOS E LICENCIADOS NO
MUNICÍPIO
Art. 42. Fica permitida a instalação dos usos
elencados na Lei nº 2.316/2019 cujo licencia-
mento será efetuado pelo município conforme
enquadra mento de Impacto Ambiental de Âmbi-
to Local determinado pela Secretaria Estadual
do Meio Ambiente. 
Parágrafo único. Os demais usos não especifi-
cados na legislação acima sujeitam-se às exi-
gências da CETESB para seu licenciamento.  
CAPÍTULO VIII
DOS USOS ESPECIAIS SUJEITOS A
RESTRIÇÕES DE LOCALIZAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO
Art. 43. Os usos abaixo discriminados deverão
obedecer a uma distância mínima de 200,00 m
(duzentos metros) dos estabelecimentos de
educação do ensino infantil, fundamental e
médio: 
I – Casas noturnas dos tipos dancing, boates e
similares; 
II – Estabelecimentos de jogos e diversões ele-
trônicas; 
III – Estabelecimentos cuja atividade predomi-
nante seja a venda e consumo de bebidas
alcoólicas no local, tais como: bares, adegas,
cachaçarias, lanchonetes, choperias e simila-
res. 
§1° - O percurso será medido a partir dos limi-
tes dos acessos dos lotes. 

§2° - Não havendo coincidência de horários
entre o funcionamento dos usos discriminados
nos incisos deste artigo e dos estabelecimentos
de educação mencionados no caput, o disposi-
tivo previsto não será aplicado. 
Art. 44. As casas noturnas dos tipos dancing,
boate, bares com música ao vivo ou mecânica e
outras que possuam fonte sonora vinculada ao
funcionamento da atividade, deverão obedecer
ao raio mínimo de 200,00 m (duzentos metros)
de hospitais, clínicas e Unidades Básicas de
Saúde – UBS, conforme Lei Municipal nº
1.786/2009 e suas alterações. 
Parágrafo único. O raio será medido a partir dos
limites dos lotes. 
Art. 45. Atividades caracterizadas como motel e
drive-in só poderão se localizar nas vias macro-
metropolitanas.
Art. 46. Atividades que possuam fonte sonora
vinculada ao funcionamento da atividade deve-
rão ser dotadas de proteção acústica caso o
som se propague para fora do lote, conforme
Lei Municipal nº 1.786/2009 e suas alterações,
independente de outras exigências ambientais. 
Parágrafo único. A proteção acústica deverá ser
atestada através de laudo técnico emitido por
empresa ou profissional legalmente habilitado
junto ao conselho da categoria, com ART ou
RRT e inscrito na Prefeitura. 
Art. 47. Fica proibida a implantação de usos tais
como presídios, centro de detenção, fundação
casa, e demais locais similares, de reclusão de
pessoas no território do município.
Art. 48. Nos postos de serviços com ou sem
venda de combustíveis, com lavagem de veícu-
los automotores e em estacionamentos comer-
cializados não poderá haver o consumo de
bebidas alcoólicas, mesmo nas lojas de conve-
niência, após as 22h. 
Art. 49. Transportadoras, garagens de veículos
de carga e galpões deverão ter autorização
expressa do setor de transito para sua instala-
ção em virtude da dimensão do sistema viário. 
Art. 50. A dimensão do lote deverá ser compatí-
vel com o tipo e quantidade dos veículos utili-
zados pela atividade, prevendo área interna
para a realização das manobras, considerando
o porte do maior veículo. 
Art. 51. O armazenamento e o comércio de reci-
pientes transportáveis de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP) deverão observar as seguintes
restrições urbanísticas, sem prejuízo das dispo-
sições previstas na legislação federal, estadual
e Normas Brasileiras Regulamentadoras perti-
nentes: 
I - Testada mínima do terreno: 10,00 m (dez
metros); 
II - Distância de, no mínimo, raio de 150,00 m
(cento e cinquenta metros) de locais de reunião
de público, estabelecimentos de educação e
saúde. 
§1º Considera-se botijão o recipiente transpor-
tável de GLP, com capacidade nominal de até
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13 kg (treze quilos), com formato, dimensões e
demais características estabelecidas pelas nor-
mas técnicas oficiais. 
§2º Considera-se cilindro o recipiente transpor-
tável de GLP, com capacidade nominal superior
a 13 Kg (treze quilos), com formato, dimensões
e demais características estabelecidas pelas
normas técnicas oficiais.
§3º Não será permitido o uso misto no mesmo
lote. 
§4° Não poderá haver a comercialização de ali-
mentos e de materiais perigosos junto ao
comércio de GLP. 
Art. 52. Os usos de coleta, reciclagem e comér-
cio de materiais e os depósitos de sucatas
somente poderão se instalar nas vias metropo-
litanas, nas arteriais e coletoras. 
Art. 53. As oficinas de serviços automotivos
deverão observas as seguintes regras: 
I - As atividades caracterizadas pelo desmonte
legal de veículos com comercialização de peças
automotivas somente poderão se instalar na via
macrometropolitana e nas arteriais; 
II -
As atividades que executem serviços de pintu-
ra e funilaria deverão observar as normas
ambientais vigentes de modo a não emitir odo-
res prejudiciais à saúde, bem como não emitir
partículas poluidoras na atmosfera; 
III - As oficinas automotivas deverão atender as
normas vigentes quanto a adequada destinação
dos resíduos gerados, de modo a não poluir o
meio ambiente; 
IV - Oficinas automotivas que possuam serviços
de pintura não poderão se instalar em vias
locais. 
Art. 54. Os usos de comércio de materiais de
construção com depósito a céu aberto e a fabri-
cação de artefatos de cimento somente pode-
rão se instalar nas vias metropolitanas, arteriais
e coletoras, sendo enquadrados como
Atividades  Geradoras de Interferência no
Tráfego. 
Art. 55. As quadras esportivas, cobertas ou não,
poderão se instalar em todas as vias, desde
que observados os parâmetros de incomodida-
de permitidos. 
Art. 56. As disposições referentes à política de
uso do solo relativa à infraestrutura de estações
de radiocomunicação e dos serviços de teleco-
municações, que envolvam a construção de tor-
res, o conjunto de equipamentos ou aparelhos,
dispositivos e demais meios necessários à rea-
lização de telecomunicações, bem como seus
acessórios e periféricos, será disciplinada
observando-se a legislação federal e estadual
pertinentes. 
Art. 57. Fica vinculada à qualquer licenciamento
para implantação de Torre de Radio e
Telecomunicações o pagamento de contraparti-
da no valor de 10.000 (dez mil) UMPs, podendo
ser em dinheiro ou em serviços ao município,
tais como doação e plantio de mudas de árvo-
res, calçamento de ruas com paralelepípedo,
instalação e manutenção de academias ao ar
livre, dentre outras, a serem definidos a critério
da administração.
CAPÍTULO IX
DAS ATIVIDADES TEMPORÁRIAS
Art. 58. Para fins de alvará de funcionamento de
atividades temporárias, do tipo parque de diver-
sões, circos, eventos culturais, feiras de exposi-
ção e venda de produtos e serviços, shows
artísticos e afins, deverão ser apresentados, os
seguintes quesitos, além do atendimento de
eventual legislação específica para o assunto:
I - Laudo técnico, assinado por profissional
legalmente habilitado e inscrito na Prefeitura,
com ART ou RRT, atestando que o mesmo será
responsável pela estabilidade e segurança de
todas as instalações utilizadas pelo evento; 
II - Laudos técnicos de todos os profissionais
envolvidos na implantação do evento, se neces-
sário, em face da natureza dos equipamentos
instalados; 
III - Documento que ateste a permissão do pro-
prietário do imóvel para a implantação do even-
to; 
IV - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro -
AVCB. 
§1° Havendo a comercialização ou manipulação
de alimentos e/ou bebidas, será necessária a
vistoria sanitária pelo órgão competente pela
vigilância à saúde. 
§2° Os laudos técnicos deverão também indicar
o período de funcionamento da atividade no
local. 
Art. 59. Para os eventos descritos no artigo
anterior, instalados internamente a outros esta-
belecimentos, em funcionamento regular, deve-
rá ser apresentado Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) do estabelecimento existen-
te, desde que conste no mesmo a aprovação
para eventos temporários e laudo técnico, assi-
nado por profissional habilitado e inscrito na
Prefeitura, com ART ou RRT, atestando a insta-
lação de equipamentos de proteção contra
incêndio, em conformidade com as normas téc-
nicas pertinentes, necessárias para a proteção
do evento. 
§1° Havendo a instalação de palcos ou grandes
estruturas, cobertas ou não, para aglomeração
de pessoas, o AVCB deverá ser específico para
o evento. 
§2° O previsto no caput não exclui a obrigato-
riedade de respeitar as demais disposições
legais pertinentes. 
Art. 60. No caso de instalação de evento em
imóveis públicos, deverão ser apresentados
também: 
I -
Termo de autorização de uso da área pública,
com a finalidade pretendida especificada, forne-
cido pela Prefeitura; 
II -
Termo de compromisso, assinado pelo proprie-
tário ou responsável legal do evento, de que
será responsável pela manutenção e conserva-
ção do imóvel e de suas instalações durante e
imediatamente após a realização do evento, da
área disponibilizada e imediações; 
III - Se o evento pretendido for instalado em
logradouro público, deverá observar restrições

conforme legislação específica. 
Art. 61. Nos eventos caracterizados pela aglo-
meração de pessoas causando interferência no
sistema de trânsito, será necessário que o res-
ponsável ou seu representante legal apresente
junto ao pedido de funcionamento da atividade,
o aceite do órgão gestor do trânsito para a rea-
lização do evento, com antecedência mínima
disciplinada em orientação do órgão gestor. 
Parágrafo único. O órgão gestor do trânsito
poderá fazer exigências necessárias à minimi-
zação da interferência do evento no sistema de
tráfego. 
Art. 62. Os eventos culturais, shows artísticos e
as feiras de exposição e venda de produtos e
serviços deverão apresentar, ainda: 
I - Nome, razão social ou denominação do res-
ponsável pela organização e realização do
evento; 
II - Cópia do CNPJ da pessoa jurídica ou da
identidade e do CPF, se pessoa física; 
III - denominação da natureza do evento; 
IV - Número estimado de participantes; 
V - Data e horário do início e término do even-
to; 
VI - Planta, em escala legível, com indicação do
layout das instalações e equipamentos, que
serão montados no imóvel; 
VII - Termo de compromisso que disponibilizará
sanitários em quantidade compatível com o
número de frequentadores, conforme disposi-
ções do COE. 
§1º Para a realização de feira de exposição e
comércio de produtos da indústria e comércio,
será necessário ofertar aos comerciantes locais
do município, em prazo mínimo de 20 (vinte)
dias antecedentes à realização do evento, 25%
(vinte e cinco por cento) no mínimo, da quanti-
dade total de boxes ou compartimentos destina-
dos ao evento. 
§2º Caso o percentual disponibilizado não seja
utilizado pelos comerciantes locais, estes pode-
rão ser ocupados a critério do organizador do
evento. 
Art. 63. Os pedidos para instalação de eventos
temporários deverão ser requeridos com toda a
documentação exigida, no prazo mínimo de 30
(trinta) dias anteriores ao início de funciona-
mento do evento e devem atender os parâme-
tros de incomodidade previstos para o local. 
Parágrafo único. O Alvará de Funcionamento
neste caso será analisado como de caráter defi-
nitivo, exigindo-se inclusive os documentos ou
diretrizes emitidas por outros órgãos. 
TÍTULO III
DA OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 64. A instalação de qualquer uso ou ativi-
dade na Área de Ocupação Dirigida – AOD fica
sujeito ao licenciamento ambiental, de acordo
com a legislação específica. 
Art. 65. São parâmetros urbanísticos regulado-
res da ocupação do solo: 
I – Coeficiente de Aproveitamento - CA; 
II – Taxa de Permeabilidade do Solo – TP;
III – Área vegetada;
IV - Cota-parte.
V - Recuos obrigatórios; 
VI – Gabarito; 
Parágrafo único. Os parâmetros referidos nos
incisos de I a V estão dispostos no Anexo IX,
Quadros 1 e 2, desta Lei.
Art. 66. A Taxa de Permeabilidade do solo - TP
será de no mínimo: 
I - 15% (quinze por cento) nos lotes localizados
em Subárea de Ocupação Especial – SOE; 
II - 15% (quinze por cento) nos lotes localizados
em Subárea de Ocupação Urbana Consolidada
– SUC; 
III - 20% (vinte por cento) nos lotes localizados
em Subárea de Ocupação Urbana Controlada –
SUCt;
VI - 70% (setenta por cento) nos lotes localiza-
dos em Subárea de Baixa Densidade – SBD;
V - 90% (noventa por cento) nos lotes localiza-
dos em Subárea de Conservação Ambiental –
SCA.
§1° O atendimento às exigências quanto a área
permeável não dispensa a aplicação de outras
exigências dispostas em legislação específica. 
Art. 67. O Índice de Área Vegetada será de no
mínimo: 
I - 8% (oito por cento) nos lotes localizados em
Subárea de Ocupação Especial – SOE; 
II - 8% (oito por cento) nos lotes localizados em
Subárea de Ocupação Urbana Consolidada –
SUC; 
III - 10% (dez por cento) nos lotes localizados
em Subárea de Ocupação Urbana Controlada –
SUCt;
VI - 35% (trinta e cinco por cento) nos lotes
localizados em Subárea de Baixa Densidade –
SBD;
V - 45% (quarenta e cinco por cento) nos lotes
localizados em Subárea de Conservação
Ambiental – SCA.
§1° O atendimento às exigências quanto a área
vegetada não dispensa a aplicação de outras
exigências dispostas em legislação específica. 
Art. 68. Para fins do número máximo de pavi-
mentos serão considerados os pavimentos
localizados acima do nível do logradouro. 
§1° O mezanino será computado como pavi-
mento. 
§2° Caixa d’água, barrilete, casa de máquinas e
ático não serão computados como pavimentos. 
Art. 69. As obras complementares poderão ocu-
par a faixa de recuo obrigatório, e não serão
computadas no cálculo dos índices urbanísticos
(Coeficiente de Aproveitamento), excetuando-se
os abrigos de automóveis e garagens cobertas,
conforme Anexo XII.
Art. 70. Para fins de implantação e regulariza-
ção de condomínios, horizontais e verticais e
desdobro, a cota-parte será igual ao lote míni-
mo para cada área de intervenção será: 
I - A cota-parte mínima para lotes em SOE será
de 250,00 m2, podendo ser reduzida em até
50% (cinquenta por cento) a cota-parte estabe-
lecida, desde que respeitadas as diretrizes e
metas estabelecidas no Quadro 01 do Anexo IX
desta Lei;
II - A cota-parte mínima para lotes em SUC será
de 250,00 m2, podendo ser reduzida em até

50% (cinquenta por cento) a cota-parte estabe-
lecida, desde que respeitadas as diretrizes e
metas estabelecidas no Quadro 01 do Anexo IX
desta Lei; 
III – A cota-parte mínima para lotes em SUCt
será de 250,00 m2;
IV – A cota-parte mínima para lotes em SBD
será de 3.000,00 m2;
V – A cota-parte mínima para lotes em SCA
será de 7.500,00m2. 
Art. 71. Os recuos frontal e lateral são definidos
pelo Código de Obras e Edificações do
Município de Rio Grande da Serra – COE
Art. 72. Não serão computados no coeficiente
de aproveitamento e no número de pavimentos,
a caixa d’água, barrilete e casa de máquinas,
pérgula, e abrigo para portão, lixo, gás ou medi-
dor.
CAPÍTULO I
DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
Art. 73. Ficam incorporados a esta Lei os ins-
trumentos urbanísticos existentes e em vigor da
Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto da Cidade,
elencados no artigo 4º, devendo, em caso de
aplicação, ser detalhados por esta e/ou outra
legislação específica regulamentadora. 
Seção I
Da Outorga Onerosa de Alteração de Uso
Art. 74. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso
– é um instrumento de planejamento urbano
que visa regular a propriedade urbana em prol
do bem coletivo, em conformidade com a políti-
ca constitucional de desenvolvimento urbano e
com a Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto da
Cidade.
§1° É facultado ao proprietário do imóvel, nas
situações previamente estabelecidas em Lei,
destinar o seu bem a uso diverso daquele pre-
determinado no Plano Diretor, em especial no
tocante às áreas determinadas como
Centralidades de Bairro e Áreas Industriais,
desde que realize o pagamento da contraparti-
da devida pelo benefício concedido.
§2° Toda a alteração de uso deverá obedecer
os parâmetros da Lei Estadual 13.579/2009 e
desta Lei. 
§3° O pagamento do débito relativo à outorga
onerosa da alteração de uso deve ser exigido
antes da expedição do Alvará de Construção.
§4° A emissão do Habite-se fica condicionada à
quitação do valor integral da Outorga Onerosa
em caso de parcelamento do débito.
TÍTULO IV
DO PARCELAMENTO DO SOLO
Art. 75. O parcelamento do solo para fins urba-
nos poderá ser feito mediante loteamento, des-
membramento ou desdobro observando as dis-
posições nesta Lei e as das legislações esta-
duais e federais pertinentes.
Art. 76. Compete a Prefeitura o licenciamento
de desdobro e desmembramento de lote em até
9 (nove) partes, mantidos os lotes mínimos con-
forme legislação estadual. Desmembramentos
acima de 10 (dez) partes é de competência dos
órgãos estaduais competentes e legislações
pertinentes. 
§1° Não caracteriza parcelamento do solo o
alargamento de viário existente quando no
atendimento de diretrizes do Poder Público. 
§2° Loteamentos, desdobros e desmembra-
mentos aprovados e licenciados pelos órgãos
estaduais não estão isentos da aprovação em
âmbito municipal.
Art. 77. As determinações deste Capítulo se
aplicam à criação de condomínios de lotes con-
forme legislação federal pertinente.
Art. 78. Todo o parcelamento do solo está con-
dicionado ao atendimento da Lei Federal
12.608/2012 e correlatas.
Art. 79. Fica permitida a implantação no municí-
pio do Condomínio de Lotes, definida conforme
Leis Federais 13.465/2017 e 10.406/2002, cons-
tituídos por partes designadas de lotes que são
propriedades exclusiva e partes que são pro-
priedades comum dos condôminos, respeitados
os parâmetros urbanísticos locais.
§1º A fração ideal de cada condômino poderá
ser proporcional à área do solo de cada unida-
de autônoma, ao respectivo potencial construti-
vo ou a outros critérios indicados no ato de ins-
tituição.
§2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de
lotes o disposto sobre condomínio edilício con-
forme Lei 10.406/2002, respeitada a legislação
urbanística.
§3º A implantação de toda a infraestrutura, refe-
rente à rede de água, rede de esgoto, drena-
gem, pavimentação, sinalização e iluminação
pública ficará a cargo do empreendedor. Na
ausência de rede de esgoto na via pública a
qual o condomínio deverá se conectar, será
obrigatória a implantação de sistema próprio
particular de tratamento de esgoto.
Art. 80. Fica permitida a regularização no muni-
cípio do Condomínio Urbano Simples, constituí-
do por casas independentes e com autonomia
funcional construídas no mesmo lote, conforme
disposto na Lei Federal 13.465/2017, respeita-
dos os parâmetros urbanísticos e ambientais
locais e sujeitos à compensação ambiental, que
sejam comprovadamente preexistentes à Lei
13.579/2009 – ARPM-Billings.
§1º Para a regularização dos imóveis deverá
ser apresentada planta contendo a parte do ter-
reno ocupada pelas edificações, as partes de
utilização exclusiva e as áreas que constituem
passagem para as vias públicas ou para as uni-
dades entre si.
§2º Nenhuma unidade autônoma poderá ser
privada de acesso ao logradouro público.
§3º Ficam condicionados à compensação
ambiental cada uma das unidades autônomas,
para efeito de cálculo de cota-parte. 
§4º A implantação da infraestrutura comum,
gestão e manutenção das partes comuns será
feita de comum acordo entre os condôminos,
podendo ser formalizada por meio de instru-
mento particular. 
§5º A regularização dos imóveis preexistentes
deverá enquadrar-se no disposto no COE e na
presente Lei. 
§6º Considera-se preexistente o uso ou ocupa-
ção do solo que tenha sido implantado até o

ano de 2009, conforme documento comprobató-
rio e/ou verificação na última imagem de satéli-
te de alta resolução do referido ano, conforme
Lei 13.579/2009 e Decreto 55.342/2010 –
APRM-Billings.
CAPÍTULO I
DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS

Art. 81. Não será permitido o parcelamento do
solo: 
I- Em terrenos alagadiços e sujeitos a inunda-
ções, antes de tomadas as providências para
assegurar o escoamento das águas; 
II- Em terrenos que tenham sido aterrados com
material nocivo à saúde pública, sem que sejam
previamente saneados; 
III- Em terrenos com declividade igual ou supe-
rior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas
exigências específicas das autoridades compe-
tentes; 
IV- Em terrenos onde as condições geológicas
não aconselham a edificação; 
V- Onde a poluição impeça condições sanitárias
suportáveis, até a sua correção; 
Parágrafo único. As exigências específicas para
declividades iguais ou superiores a 30% (trinta
por cento) envolverão a necessidade de diretri-
zes geotécnicas, fornecidas por responsável
técnico habilitado com apresentação de proje-
tos e laudos e respectivas anotações ou regis-
tros de responsabilidade técnica – ART e/ou
RRT contratado pelo proprietário e devidamen-
te registrado na Prefeitura de Rio Grande da
Serra, incluindo recomendações relacionadas a
escavações, estabilidade de taludes de corte e
aterro, comportamento de aterros quanto à
deformação (recalques), estabilidade dos terre-
nos a erosão, bem como orientações para esco-
lha das fundações. 
Art. 82. A aprovação dos projetos de parcela-
mento e de edificações poderá se dar de forma
integrada, hipótese em que as licenças urbanís-
ticas expedidas serão vinculadas e o recebi-
mento das obras, ainda que em etapas, se dará
concomitantemente. 
§1º A elaboração do projeto, execução das
obras, manutenção e utilização das edificações
obedecerão às normas estabelecidas pelo
COE. 
§2º O Certificado de Conclusão da edificação
(Habite-se) será emitido de acordo com o pre-
visto no COE e posteriormente ao recebimento
total ou parcial do loteamento. 
Art. 83. As áreas de especial interesse para fins
habitacionais de baixa renda, definidas como
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS,
observarão as disciplinas de parcelamento do
solo aplicado à sua subárea, e/ou às disposi-
ções específicas no caso de PRIS. 
Art. 84. Ao longo das faixas de domínio público
das rodovias e ferrovias, será obrigatória a
reserva de uma faixa não edificável conforme
especificação e aprovação de projeto pelas
concessionárias (DER, CPTM e MRS, entre
outras). 
§1° As faixas não edificáveis especificadas no
caput, a critério das diretrizes determinadas
pela Administração Municipal, poderão ser utili-
zadas para sistema viário, áreas verdes, de
lazer e recreação. 
§2° A área reservada como área verde deverá
preservar a vegetação existente ou em caso de
não mais contar com vegetação original, ser
revegetada de acordo com critérios definidos
pela municipalidade. 
§3° Se necessária, a reserva de faixa não edifi-
cável vinculada a dutovias será exigida, obser-
vados os critérios e parâmetros que garantam a
segurança da população e a proteção do meio
ambiente, conforme estabelecido nas normas
técnicas pertinentes. 
Art. 85. Nas nascentes, ainda que intermitentes,
e nos chamados olhos d'água, qualquer que
seja a sua situação topográfica e ao longo das
águas correntes e dormentes, será exigida
reserva de área não edificável – área de pre-
servação permanente, conforme previsto em
Legislação pertinente. 
Art. 86. Nos casos em que o escoamento natu-
ral de águas pluviais e rede de esgoto não for
possível ao longo das vias públicas, será obri-
gatória a reserva de faixa sanitária não edificá-
vel, que deverá ser gravada como de servidão
pública. 
Parágrafo único. O dimensionamento e a largu-
ra da faixa serão definidos pelo órgão compe-
tente em função das características do
empreendimento. 
Seção I
Da Reserva e Doação de Áreas Públicas
Art. 87. Deverão ser reservadas e doadas ao
Município 35% para implantação de (trinta e
cinco por cento) do total da área do loteamento,
distribuídos e definidos em conformidade com
as diretrizes fornecidas, para os seguintes fins: 
I – sistema de circulação;
II - áreas verdes; 
III - área institucional destinada a equipamentos
comunitários. 
§1° Considera-se área verde aquela destinada
a garantir a manutenção da cobertura vegetal
de qualquer porte, preservando-se a permeabi-
lidade do solo, a fauna e flora existentes, obser-
vando-se ainda: 
I - A obrigatoriedade da recomposição da flora
nativa, quando a área apresentar degradação
em qualquer nível; 
II - Não serão computadas como áreas verdes
as áreas de reentrância, concordância de ali-
nhamentos e praças de retorno; 
III - Parte da área verde poderá, a critério da
Municipalidade, ser utilizada para implantação
de equipamentos de recreação descobertos. 
§2° Não se aplica ao disposto neste caput para
Condomínio de Lotes, conforme artigo 79 desta
Lei.
Art. 88. O Poder Público poderá exigir a reserva
de faixa não edificável destinada a equipamen-
tos urbanos, ciclovias e melhoramentos no sis-
tema viário. 
Art. 89. Todas as áreas reservadas para a
implantação de equipamentos comunitários
deverão ser entregues ao Poder Público com

declividade máxima de 15% (quinze por cento),
não podendo ser área de fundo de vale ou área
sujeita a enchentes, anteriormente ao recebi-
mento do parcelamento.
§1° O procedimento para recebimento dessas
áreas será determinado pelos setores compe-
tentes da administração. 
§2° As áreas objeto de doação deverão ser
entregues ao Poder Público livres e desocupa-
das.
Seção II
Do Sistema Viário
Art. 90. Considera-se Sistema Viário o conjunto
de vias, sinalização de trânsito e seu funciona-
mento. 
Art. 91. A abertura de novas vias deverá obede-
cer aos seguintes requisitos: 
I -
A disposição das vias de um plano de lotea-
mento deve assegurar a continuidade do siste-
ma viário em que se inserir; 
II – A via que venha a ser prolongamento de
outra já existente, ou constante de projeto apro-
vado pela Prefeitura Municipal, não poderá ter
largura inferior a essa; 
III - Todas as vias deverão se conectar em vias
de categoria igual ou imediatamente superior
ou inferior; 
I V
A via a ser intercalada entre outras de larguras
diferentes, já existentes ou constantes de proje-
to já aprovado pela Prefeitura Municipal, preva-
lecerá como padrão a de maior largura; 
V - As vias deverão ser entregues com as obras
implantadas referentes aos projetos específi-
cos. 
Art. 92. A aprovação de projetos de abertura de
vias junto às rodovias estaduais ou federais,
estradas de ferro e linhas de alta-tensão de
energia elétrica, ficará sujeita à prévia consulta
aos órgãos gestores competentes, bem como
atender as especificações dos mesmos. 
Art. 93. Somente serão permitidos dispositivos
de captação e escoamento de águas pluviais
transversais à pista, tais como grelhas e sarje-
tões, quando o cálculo de drenagem dispensar
a execução de galerias de águas pluviais.
Art. 94. As vias públicas obedecerão a seguinte
categorização, em função das suas característi-
cas físicas:
I - 1ª Categoria (macrometropolitana):
Dimensão total da faixa de domínio de 40,00 m
(quarenta metros); 
II - 2ª Categoria (arterial): Dimensão total da
faixa de domínio entre 14,00 m (quatorze
metros) a 30,00 m (trinta metros); 
III - 3ª Categoria (coletora): Dimensão total da
faixa de domínio entre 12,00 m (doze metros) a
30,00 m (trinta metros); 
IV - 4ª Categoria (local): Dimensão total da faixa
de domínio entre 10,00 m (dez metros) a 20,00
m (vinte metros);
Parágrafo único. A composição básica das vias
poderá ser alterada por meio de diretrizes espe-
cíficas da Secretaria de Obras e Planejamento,
ouvido o órgão gestor de trânsito do município. 
Art. 95. As vias públicas terão a seguinte desig-
nação: 
I - rodovia;
II - estrada;
III - avenida;
IV - rua;
§1° Após o recebimento do loteamento, a
Prefeitura Municipal providenciará a denomina-
ção dos novos logradouros, franqueando-se às
sugestões da futura população. 
§2° Caberá a Prefeitura ou ao loteador provi-
denciar o emplacamento com a identificação
dos logradouros denominados. 
Art. 96. As calçadas deverão obedecer ao dis-
posto na NBR 9050, ou outra que venha a subs-
tituí-la, e atender aos seguintes critérios: 
I - Ter declividade transversal de, no mínimo
1,00% (um por cento) e no máximo de 3,00%
(três por cento); 
II -
Ter declividade longitudinal igual à do logra-
douro que a acompanha; 
III - Os passeios deverão ter piso com superfí-
cie regular, firme, estável e antiderrapante, sob
qualquer condição, que não provoque trepida-
ção em dispositivos com rodas; 
IV - Ser dotadas de rampa para pedestres; 
V - Ser sinalizadas nas travessias de pedestres; 
VI - Observar largura mínima e demais parâme-
tros do Anexo X.  
Art. 97. No cruzamento de vias de declividade
muito diferentes, será permitida a declividade
transversal de 3% (três por cento), no máximo,
em pequena extensão de uma delas, para faci-
litar a concordância das pistas. 
Art. 98. Nas vias que não estejam no mesmo
nível dos terrenos marginais, será obrigatória a
construção de taludes, cuja declividade máxima
deverá ser de 60% (sessenta por cento). 
§1º A critério da Prefeitura Municipal, os taludes
poderão ser substituídos por muros de arrimo
ou de proteção, que serão executados às
expensas do empreendedor. 
§2º Os taludes deverão prever condições de
drenagem e estabilidade. 
Art. 99. Nas interseções das vias públicas, para
a concordância dos alinhamentos das guias de
meio-fio, deverão ser utilizados os raios de con-
cordância horizontal conforme o Anexo X, desta
Lei, não se admitindo ângulos menores de 30°
(trinta graus) entre as vias, exceto nos casos de
entroncamento e bifurcações. 
Parágrafo único. Entende-se como cruzamento
a interseção de 02 (duas) vias em nível. 
Art. 100. As curvas horizontais devem ser
implantadas com raio que garanta condições de
visibilidade, conforto e segurança, adotando-se
o valor correspondente à categoria da via, de
acordo com o Anexo X desta Lei. 
Art. 101. As curvas verticais devem ser implan-
tadas com comprimento que garanta condições
de visibilidade, conforto e segurança, adotan-
do-se o valor “K” correspondente à categoria da
via, de acordo com o Anexo X desta Lei. 
Art. 102. As pistas das vias públicas deverão ser
dotadas de guias, sarjetas e pavimentação. 
§1º As guias de meio-fio, de ambos os lados da
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via, deverão estar no mesmo nível, salvo nos
casos de existir canteiro central e nas curvas
onde houver a necessidade de sobre-elevação. 
§2º As vias de acesso ao sistema viário propos-
to também deverão ser pavimentadas, caso não
possuam pavimentação. 
Art. 103. Serão permitidas vielas sanitárias,
com largura mínima de 4,00 m (quatro metros),
destinadas ao escoamento das águas pluviais
ou à colocação da rede pública de abasteci-
mento de água ou esgoto. 
§1° Nenhum lote poderá ter frente para viela e
nem possuir acesso por ela. 
§2° As vielas sanitárias não caracterizam siste-
ma viário sendo consideradas como equipa-
mento urbano. 
Seção III
Do Desdobro, Desmembramento e Unificação
Art. 104. O desdobro e/ou desmembramento de
lote ou gleba, para efeito da presente Lei, fica
entendido como a divisão dos mesmos sem
implicar na abertura de novas ruas ou no pro-
longamento, modificação ou ampliação das já
existentes, não configurando modalidade de
parcelamento do solo. 
§1º Para lote ou gleba não se exigirá a reserva
e doação de áreas públicas, se o número de
lotes resultantes for igual ou inferior a 9 (nove). 
§2º O lote resultante de desdobro nos termos
do §1º, poderá ser objeto de parcelamento nas
condições definidas nesta Lei. 
§3º Em qualquer hipótese, o desdobro somente
será permitido se os lotes resultantes observa-
rem: 
I - Área mínima ao apresentado em Anexo IX da
presente Lei, podendo ser aplicado cota-parte
conforme Art. 70 da presente Lei.
II - Frente mínima de 5,00 m (cinco metros) para
o logradouro público; 
§4º. Não será considerado desdobro as áreas
resultantes de desapropriação, dação em paga-
mentos e ampliação de sistema viário, quando
no atendimento de diretrizes do Poder Público. 
§5º. Os elementos e os documentos necessá-
rios para a elaboração do projeto de desdobro
ou englobamento estão especificados no COE,
Anexo I; 
Art. 105. O lote resultante do desdobro ou
englobamento poderá estar parcialmente em
área de preservação permanente, desde que
garantida a possibilidade de utilização da área
restante para edificação ou instalação de equi-
pamento, observados os parâmetros da legisla-
ção ambiental vigente. 
Art. 106. Fica permitido o englobamento, enten-
dido como a junção de dois ou mais lotes resul-
tando num único. 
Art. 107. Lote comprovadamente subdividido
anteriormente à promulgação da Lei Federal nº
6.766/1979, com dimensões inferiores ao míni-
mo definido nesta Lei, terão seus direitos garan-
tidos. 
Parágrafo único. A comprovação citada no caput
dar-se-á mediante a apresentação da matrícula
do imóvel onde conste as dimensões inferiores
ao mínimo. 
Art. 108. Para autorização do desdobro ou
englobamento, o interessado deverá aprovar o
projeto na Prefeitura Municipal.
TÍTULO V
DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS
CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES URBANÍSTICAS
Art. 109. Estão sujeitos à emissão de Diretrizes
Urbanísticas prévias pelo Poder Público, ante-
riormente à apresentação de projeto de aprova-
ção, os seguintes empreendimentos, juntando-
se a documentação especificada nos Anexos V
e VI: 
I - Empreendimento não-residencial localizado
em terreno com área igual ou superior a
5.000,00 m2 (cinco mil metros quadrados); 
II - Empreendimento residencial localizado em
terreno com área igual ou superior a 5.000,00
m2 (cinco mil metros quadrados), ou com mais
de 200 (duzentos) unidades;
III - Estabelecimento de lazer e diversão com
música ao vivo ou mecânica, com área de ter-
reno igual ou superior a 2.000,00m2 (dois mil
metros quadrados); 
IV - Central de abastecimento; 
V - Sistema e terminal de transporte; 
VII - Empreendimento com uso extraordinário,
destinado a esportes e lazer, tais como: parque
temático, estádio, autódromo, kartódromo ao ar
livre e similares; 
VIII – Loteamento e parcelamento; 
IX - Hospital; 
X - Cemitério ou crematório; 
XI - Estação de tratamento de água; 
XIII - Plano de Ocupação em ZEIS. 
Art. 110. As diretrizes de parcelamento do solo
estabelecerão, dentre outros, os seguintes
requisitos: 
I - Preservação de vegetação existente; 
II - Implantação de infraestrutura básica; 
III - Reserva de faixas não edificáveis para
implantação de equipamentos urbanos ou para
ciclovias e ciclofaixas; 
IV - Destinação e localização da área reservada
para doação; 
V - Recuos adicionais em lotes limítrofes à via-
férrea e em vias com necessidade de ajustes
geométricos no sistema viário; 
VI - Sistema de circulação e sua articulação
com as vias oficiais ou projetadas e, eventual-
mente, a necessidade de abertura de viário ou
ainda o alargamento das vias públicas existen-
tes, em face de justificativa técnica indicada
pelo órgão gestor de trânsito; 
VII - Outras situações específicas em função
das características do lote ou gleba, apontadas
pela análise do projeto;
VIII – Parâmetros urbanísticos referentes à
subárea de implantação.
CAPÍTULO II
DO ALVARÁ DO USO DO SOLO
Art. 111. Toda nova construção, ampliação, refor-
ma com ou sem aumento de área, depende da
emissão do Alvará de Uso do Solo que informa-
rá os usos permitidos e os parâmetros urbanís-
ticos admitidos, de acordo com as disposições
desta Lei. 

§1° O Alvará de Uso do Solo poderá ser emitido
para fins de subsidiar o licenciamento junto a
órgãos ambientais, devendo conter informação
quanto a permissão e restrições urbanísticas de
uso do solo e que o uso está vinculado à licen-
ça do órgão ambiental licenciador. 
Art. 112. Para fins de licença de funcionamento
de atividade, na análise quanto ao uso, apli-
cam-se as mesmas exigências urbanísticas e
ambientais previstas na presente Lei. 
Parágrafo único. Para fins específicos de certifi-
cação de viabilidade de instalação de atividade
poderá ser expedida eletronicamente Certidão
de Viabilidade de Uso do Solo, previamente à
emissão do Alvará de Funcionamento. 
Art. 113. A aprovação de projetos em áreas gra-
fadas no Mapa de Macrozoneamento do Plano
Diretor, Lei nº 2.321, de 16 de agosto de 2019
como “Matas em diferentes estágios de regene-
ração em áreas ocupadas” fica condicionada à
apresentação e aprovação do Laudo de
Caracterização de Vegetação com os seguintes
documentos:
I – Planta ambiental, de acordo com as orienta-
ções do Procedimento para elaboração do
Laudo Técnico para fins de autorização;
II – Laudo Técnico para fins de autorização de
supressão e/ou intervenção;
III – Laudo de fauna, acompanhado da anota-
ção de responsabilidade técnica (ART) do con-
selho de classe do(s) profissional(is) responsá-
vel(is) pelo estudo, quando a vegetação a ser
suprimida for igual ou superior a 0,2 ha, em
vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração e/ou na
vegetação secundária em estágio inicial de
regeneração, quando a vegetação a ser supri-
mida for igual ou superior a 1,0 ha e estiver
localizada contígua a Área de Preservação
Permanente (APP) ou conectada com
Fragmentos Florestais de vegetação nativa.
Parágrafo único. Os Laudos e Planta Ambiental
deverão ser executados conforme orientações e
procedimentos descritos no manual CETESB
de Procedimentos para Elaboração de Laudo
Técnico para Fins de Autorização de Supressão
de Vegetação Nativa, Corte de Árvores Nativas
Isoladas, Exploração de Várzea para Fins
Agrícolas e Intervenção em Área de
Preservação Permanente (APP). 
Art. 114. A aprovação de projetos em áreas gra-
fadas no Mapa de Macrozoneamento do Plano
Diretor, Lei nº 2.321, de 16 de agosto de 2019
como “Áreas de consolidação muito complexa
ou inaptas à ocupação” fica condicionada à
apresentação e aprovação do Laudo Técnico de
Segurança e Estabilidade, executado por profis-
sional habilitado e devidamente registrado na
Prefeitura de Rio Grande da Serra acompanha-
do da respectiva responsabilidade técnica
(ART/RRT).
Art. 115. Serão cobradas taxas para exame e
verificação das obras e serviços tratados nesta
Lei, devendo ser recolhidas no ato de apresen-
tação ou no protocolo dos pedidos, conforme
disposto na Lei nº 2.220/2017 e suas altera-
ções.
CAPÍTULO III
DA VALIDADE DAS DIRETRIZES, DOS
ALVARÁS E DO EIV
Art. 116. As diretrizes vigorarão pelo prazo de 1
(um) ano após sua emissão. 
§1° O prazo especificado no caput é para fins
do protocolamento do Estudo de Impacto de
Vizinhança - EIV, para o Empreendimento de
Impacto, inclusive com o pagamento das taxas
devidas. 
§2° No caso de diretrizes fornecidas para
empreendimento não enquadrado como de
impacto, o prazo especificado é para o protoco-
lamento do processo de aprovação de constru-
ção, desdobro ou desmembramento, inclusive
com o pagamento das taxas devidas, 
§3° Expirado o prazo e não tendo havido o pro-
tocolo dos documentos especificados nos pará-
grafos anteriores, deverão ser solicitadas novas
diretrizes. 
Art. 117. O Alvará de loteamento vigorará pelo
prazo de 4 (quatro) anos após a sua emissão.
Art. 118. O Alvará de desdobro ou desmembra-
mento vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos
após a sua emissão. 
Art. 119. O Alvará de desdobro ou de engloba-
mento terá validade 2 (dois) anos após a sua
emissão. 
Art. 120. O Parecer Técnico Final de aprovação
do EIV terá validade de 01(um) ano da data de
sua emissão, para protocolo do processo de
aprovação. 
Art. 121. O Alvará de Uso do Solo terá validade
de 1 (um) ano após a sua emissão. 
Art. 122. A Certidão de Viabilidade de Uso do
Solo para certificação de viabilidade de instala-
ção de atividade terá validade de 1 (um) ano
após a sua emissão. 
CAPÍTULO IV
DA APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO, DES-
MEMBRAMENTO e    DESDOBRO
Seção I
Da Solicitação das Diretrizes
Art. 123. Antes da elaboração do projeto de
loteamento ou desmembramento, deverão ser
solicitadas diretrizes para a Prefeitura
Municipal, juntando-se a documentação especi-
ficada no Anexo VI. 
Art. 124. A Prefeitura Municipal traçará nas
plantas apresentadas os seguintes elementos: 
I - as áreas verdes; 
II - áreas institucionais destinadas a equipa-
mentos comunitários; 
III - equipamentos urbanos. 
Art. 125. As vias de interesse do município
serão objetos de diretrizes específicas para
definição de sua composição e pontos princi-
pais de ligação das mesmas. 
Parágrafo único. Caberá ao interessado o
desenvolvimento do projeto viário. 
Seção II
Da aprovação do Estudo de Impacto de
Vizinhança no loteamento
Art. 126. Após a emissão das diretrizes o inte-
ressado deverá apresentar o EIV, nos moldes
das disposições da presente Lei. 

Parágrafo único. O interessado somente poderá
iniciar o processo de aprovação do empreendi-
mento na Prefeitura após a aprovação do EIV.
Seção III
Da Elaboração do Projeto
Art. 127. O interessado deverá elaborar o proje-
to de parcelamento do solo, bem como os pro-
jetos específicos de infraestrutura, em confor-
midade com as diretrizes fornecidas pelos
órgãos responsáveis e ainda pelo EIV, quando
exigido. 
§1º Os elementos e os documentos necessá-
rios para a elaboração do projeto de loteamen-
to obedecerão às normas estabelecidas pelo
COE, Anexo I. 
§2º Os elementos e os documentos necessá-
rios para a elaboração do projeto de desmem-
bramento obedecerão às normas estabelecidas
pelo COE, Anexo I.
§3º As plantas apresentadas para análise deve-
rão ser assinadas pelo proprietário da área ou
pelo seu representante legal e o responsável
técnico, inscrito na PMRGS e legalmente habili-
tado junto ao respectivo Conselho da categoria. 
Art. 128. Deverá ainda o empreendedor prestar,
obrigatoriamente, compromisso por escrito,
com firma reconhecida, de que realizará às
suas expensas, os seguintes serviços: 
I - Colocação de marcos de concreto nos ali-
nhamentos das vias e praças; 
II - Abertura de vias, logradouros e praças do
plano de arruamento e demais obras de terra-
planagem; 
III - Pavimentação e revestimento das vias
observando-se a capacidade de suporte, de
acordo com o projeto aprovado pelo setor com-
petente; 
IV - Colocação de guias e sarjetas em todas as
vias e praças, conforme normas vigentes no
Município; 
V - Construção de galerias de águas pluviais,
pontes, pontilhões, bueiros, muros e outras
benfeitorias exigidas; 
VI - Extensão de rede de energia elétrica para
consumo domiciliar em todas as vias e praças; 
VII – Iluminação pública; 
VIII - Arborização de todas as vias praças e
áreas verdes; 
IX - Sinalização de trânsito; 
X - Redes de esgotamento sanitário e de abas-
tecimento de água potável. 
§1º Nas obras de terraplanagem das quadras,
das áreas verdes e das áreas para equipamen-
tos comunitários deverá ser garantida a camada
superficial fértil do solo após a movimentação
de terra. 
§2º No caso de necessidade de empréstimo de
terra ou bota-fora, o pedido deverá ser acompa-
nhado de elementos referentes à regularidade
do terreno envolvido e as devidas autorizações
dos órgãos federal, estadual e municipais para
a execução do serviço. 
Seção IV
Da Aprovação dos Projetos de Parcelamento e
Loteamento
Art. 129. Para a aprovação do projeto de lotea-
mento e emissão do respectivo alvará, deverá
ser apresentado:
I -
Aprovação do projeto junto aos órgãos esta-
duais competentes; 
II- Os elementos e os documentos necessários
para a elaboração do projeto de obedecerão às
normas estabelecidas pelo COE. 
III- EIV aprovado com indicação das medidas
mitigadoras.
Art. 130. Quando da aprovação do loteamento o
interessado, mediante ao pagamento da taxa
específica, retirará os seguintes documentos,
para registro do loteamento junto ao Cartório de
Registro de Imóveis e possibilitar o início das
obras: 
I - 1 (uma) via do Alvará de Loteamento; 
II - 2 (duas) cópias do Memorial descritivo; 
III - 2 (duas) vias do projeto de loteamento; 
IV - 1 (uma) cópia do Termo de Vinculação (emi-
tido pela CETESB). 
Art. 131. Após o registro do loteamento junto ao
Cartório de Registro de Imóveis, o loteador
deverá apresentar à Prefeitura: 
I- Cópia de matrícula de registro de imóveis
onde conte o registro do loteamento; 
II- Matrícula dos lotes hipotecados, caso exista; 
III- Cópia do projeto do loteamento em meio
analógico; 
IV- Cópia do projeto do loteamento em meio
digital. 
Art. 132. Para a emissão do Alvará de
Desmembramento, deverá ser apresentada a
documentação constante no Anexo XI. 
Seção V
Da Execução das Obras de Parcelamento e
Loteamento
Art. 133. O canteiro de obras deve ser instalado
e mantido em bom estado e segurança de uso,
de acordo com as normas técnicas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, e as
legislações estadual e federal pertinentes, em
especial quanto à:
I - proteção dos logradouros públicos, terrenos
e edificações vizinhas; 
II - segurança dos trabalhadores, da comunida-
de, das propriedades vizinhas; 
III - higiene no trabalho e sua influência sobre a
vizinhança; 
IV - manutenção da limpeza dos logradouros; 
V - ao manejo de resíduos sólidos da constru-
ção civil. 
Art. 134. O canteiro de obras deve, ainda,
garantir durante todo o período de execução da
obra ou serviço: 
I - desobstrução do passeio e do logradouro,
garantindo a acessibilidade; 
II - visibilidade e acessibilidade aos equipamen-
tos públicos; 
III - visibilidade de placas, avisos ou sinais de
trânsito; 
IV - manutenção da arborização e da ilumina-
ção do logradouro. 
§1º O despejo das águas servidas e das águas
pluviais não poderá ocasionar problemas ao
trânsito de pedestres no passeio, nem danos
aos terrenos e edificações vizinhas. 

§2º O armazenamento de materiais e compo-
nentes e o depósito de material residual, de
qualquer natureza, serão realizados na área
objeto dos serviços, não podendo ser utilizada
área externa ao mesmo. 
Art. 135. As ligações provisórias de água, esgo-
to, gás encanado, energia e telefone devem
atender às exigências específicas dos órgãos
responsáveis. 
Art. 136. A área destinada à carga e descarga
de materiais deverá assegurar a mínima interfe-
rência possível no tráfego de pedestres e veí-
culos, bem como no funcionamento das edifica-
ções vizinhas.
Seção VI
Do Recebimento das Obras de Parcelamento e
Loteamento
Art. 137. O Termo de Recebimento Total de
Loteamento será expedido a pedido do interes-
sado, assistido pelo responsável técnico habili-
tado, no processo administrativo, quando da
conclusão e aceite das obras e serviços previs-
tos. 
§1º O recebimento do parcelamento é vinculado
à implantação total e ao cumprimento das
obras, serviços e dos demais encargos assumi-
dos pelo empreendedor, de acordo com as nor-
mas dos órgãos municipais competentes e as
exigências do EIV e da competente licença
ambiental. 
§2º O interessado deverá solicitar, a cada órgão
competente, a vistoria final e o aceite das obras
e serviços executados e apresentá-los no pro-
cesso administrativo. 
Art. 138. Serão admitidos recebimentos par-
ciais, no caso de logradouros que apresentem
continuidade com a rede viária oficial do muni-
cípio, desde que as medidas mitigadoras do
EIV ainda não efetivadas não causem prejuízo
a cidade, observadas manifestações das áreas
competentes, relacionadas a natureza da miti-
gação. 
Parágrafo único. Deverá acompanhar o requeri-
mento de vistoria para recebimento parcial, a
planta indicativa do trecho do projeto a ser vis-
toriado e o comprovante de pagamento da res-
pectiva taxa. 
TÍTULO VI
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
Art. 139. Para fins das disposições desta Lei,
consideram-se agentes envolvidos no processo
de produção da edificação ou equipamento, e
execução de obra ou serviço: 
I - poder público e seus agentes; 
II - proprietário ou possuidor; 
III - responsável técnico; 
IV - adquirente de unidade habitacional ou lote
ou associação representativa de adquirentes. 
Parágrafo único. Aplicam-se aos agentes envol-
vidos os direitos e responsabilidades previstas
na legislação civil e penal vigentes. 
Art. 140. Visando o cumprimento das exigências
e restrições desta Lei e outras correlatas, são
da competência da Prefeitura Municipal: 
I - fornecer restrições e diretrizes para a elabo-
ração de projetos e execução de obras e servi-
ços; 
II - licenciar obras e serviços e aprovar projetos,
emitindo alvarás e outros documentos; 
III - analisar os pedidos de baixa e assunção de
responsabilidade técnica emitindo parecer deci-
sório; 
IV - fornecer o Termo de Recebimento e o
Certificado de Conclusão da obra ou serviço; 
V - fiscalizar a execução de obras e serviços; 
VI - aplicar sanções administrativas e multas
pecuniárias; 
VII - comunicar aos órgãos fiscalizadores com-
petentes a ocorrência de exercício irregular de
profissional, cuja atuação incorra em comprova-
da imperícia, negligência, má fé ou direção de
obra ou serviço sem os documentos exigidos
pela legislação; 
VIII - exigir a assistência de profissional habili-
tado para elaboração de projeto, implantação e
execução de obra ou serviço, quando a legisla-
ção assim o determinar, ou a seu critério quan-
do julgar necessário; 
IX - exigir que as questões técnicas dos pro-
cessos sejam acompanhadas pelo autor do pro-
jeto ou responsável técnico, ou por profissional
habilitado com autorização deste; 
X - responsabilizar o proprietário e o profissio-
nal pelo desatendimento à legislação pertinen-
te. 
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal não se
responsabiliza por qualquer sinistro ou dano
decorrente de deficiência do projeto ou da exe-
cução da obra ou serviço, e da não observância
às normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT. 
Art. 141. São direitos e responsabilidades do
proprietário: 
I - promover e executar obras e serviços
mediante licença da Prefeitura Municipal,
observadas as prescrições desta Lei, do COE e
demais legislações pertinentes; 
II - atender às especificações do projeto apro-
vado e orientações do responsável técnico, sob
pena das responsabilidades advindas desta
inobservância; 
III - apresentar novo profissional habilitado se
ocorrer a baixa de responsabilidade técnica; 
IV - manter paralisada a obra ou serviço até a
assunção de novo responsável sempre que esta
não ocorrer na mesma ocasião da baixa de res-
ponsabilidade técnica. 
§1º Para fins das disposições desta Lei, consi-
dera-se proprietário do imóvel a pessoa física
ou jurídica portadora do título de propriedade
registrado em cartório de registro imobiliário. 
§2° Para fins das disposições desta Lei, consi-
dera-se profissional habilitado a pessoa física
ou jurídica, inscrita na prefeitura e legalmente
habilitada junto ao respectivo Conselho da cate-
goria. 
Art. 142. Compete ao autor do projeto: 
I - elaborar o projeto em conformidade com as
disposições desta Lei, legislação correlata e
normas técnicas, responsabilizando-se pelo
conteúdo das peças gráficas e descritivas; 
II - preencher corretamente os formulários e
requerimentos e apresentar os documentos

necessários para o licenciamento da obra ou
serviço; 
III - garantir o desempenho do projeto, conside-
radas as condições de segurança, habitabilida-
de, durabilidade e acessibilidade; 
IV - acompanhar, nas questões técnicas, as
fases de diretrizes e de aprovação do projeto
pessoalmente ou por nomeação de outro profis-
sional habilitado. 
§1º Para fins das disposições desta Lei, consi-
dera-se autor do projeto o profissional habilita-
do responsável pela elaboração e apresentação
gráfica do projeto, assumindo sua responsabili-
dade no momento do protocolo do pedido de
aprovação ou da apresentação da comunica-
ção. 
§2º As questões de direito autoral observarão a
legislação vigente. 
Art. 143. Compete ao responsável técnico: 
I - executar a obra ou serviço de acordo com as
peças gráficas e descritivas constantes do pro-
jeto previamente aprovado; 
II - observar a legislação pertinente e as nor-
mas técnicas na execução de qualquer obra ou
serviço; 
III - responder pelas consequências diretas e
indiretas advindas das modificações efetuadas
no terreno, inclusive interferências no meio
ambiente; 
IV - preencher corretamente o requerimento e
apresentar os documentos necessários para a
solicitação de Diretrizes, Alvarás e Certificados
de Conclusão;
V - manter na obra ou serviço placa indicativa
contendo nome e qualificação profissional,
número do registro junto ao correspondente
Conselho da categoria, número do cadastro
municipal (CRP) e número do processo admi-
nistrativo que licenciou a obra ou serviço, nome
do loteamento, nome do proprietário, número do
registro do loteamento junto ao Cartório de
Registro de Imóveis. 
§1º Para fins das disposições desta Lei, consi-
dera-se responsável técnico, o profissional
habilitado responsável pela direção técnica e
execução da obra ou serviço, bem como pela
sua segurança e eventuais riscos que venha
causar a terceiros, a partir da data do protocolo
do requerimento, ou da apresentação de comu-
nicação. 
§2º Poderá ocorrer a transferência de respon-
sabilidade técnica, assumindo o novo profissio-
nal, quando for o caso, a responsabilidade pela
parte da obra ou serviço já executado, sem pre-
juízo da apuração de responsabilidade e aplica-
ção de eventuais sanções ao antecessor. 
§3° No caso de parcelamento do solo, a trans-
ferência de responsabilidade fica condicionada
a parecer decisório da Prefeitura. 
§4º No caso de impedimento legal do exercício
profissional será obrigatória a baixa da respon-
sabilidade técnica. 
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
CAPÍTULO I
DA EDIFICAÇÃO E DO USO CONFORME OU
NÃO CONFORME
Art. 144. A edificação, para fins de disciplina de
uso e ocupação do solo, classifica-se como
conforme ou não conforme. 
§1° Edificação conforme é aquela que atende,
quando de sua aprovação, a todos os parâme-
tros urbanísticos previstos nesta Lei e no Plano
Diretor vigente, ao COE, e à Lei Estadual
13.579/2009.
§2° Edificação não conforme é aquela não
licenciada ou aprovada, que não atende a um
ou mais parâmetros urbanísticos previstos
nesta Lei, no Plano Diretor e na Lei Estadual
13.579/2009.
§3° Para fins de regularização deverão ser
observados e obedecidos os parâmetros des-
critos na Lei Estadual 13.579/2009 e seu res-
pectivo Decreto Regulamentador, e será aplica-
da a Compensação Ambiental, no caso de um
ou mais parâmetros urbanísticos não serem
atendidos conforme legislação. 
Art. 145. O uso de imóvel, para fins da discipli-
na de uso e ocupação do solo, classifica-se em
conforme ou não conforme. 
§1° O uso conforme é aquele permitido no local
em função do tipo de zona de uso e que atende
as disposições da presente Lei. 
§2° O uso não conforme é aquele que, apesar
de não ser permitido no local em função do tipo
de zona de uso ou de restrição específica de
implantação, prevista pela presente Lei, é regu-
lar porque atendeu ao estabelecido na legisla-
ção anterior. 
§3° Desdobro e englobamento de lote com edi-
ficação serão permitidos desde que a divisão
não agrave ou crie desconformidade para cada
lote resultante em relação aos parâmetros urba-
nísticos da presente Lei e do Plano Diretor.
Art. 146. É admitida a regularização da edifica-
ção quando se caracterizar como comprovada-
mente existente, com anterioridade a 2009,
conforme Lei 13.579/2009 e Decreto
55.342/2010, conforme parâmetros previstos no
COE. 
Parágrafo único. Considera-se preexistente o
uso ou ocupação do solo que tenha sido
implantado até o ano de 2009, conforme docu-
mento comprobatório e/ou verificação na última
imagem de satélite de alta resolução do referido
ano.
Art. 147. O uso regularmente instalado dentro da
legislação anterior, que tenha se tornado não
conforme nos termos desta Lei, poderá ser tole-
rado desde que sua existência regular seja
comprovada pela Prefeitura.
Parágrafo único. O uso não conforme terá que
se adequar aos níveis de incomodidade exigi-
dos para o local em que estiver situado, bem
como aos horários de funcionamento. 
Art. 148. Os pedidos de Alvará de construção,
ampliação, demolição ou regularização e parce-
lamento do solo protocolados na Prefeitura
Municipal até a data da publicação desta Lei,
ainda sem despacho decisório ou com interpo-
sição de recurso, dentro dos prazos legais,
poderá ser analisado integralmente de acordo
com a legislação anterior, mas deverá obedecer
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aos níveis de incomodidade estabelecidos por
esta Lei. 
Art. 149. As Diretrizes e o Alvará de Uso do Solo
emitidos não perderão o prazo de validade com
a publicação desta Lei, mantendo-se o prazo de
validade especificado no documento expedido.
Art. 150. No licenciamento de novo uso, obra ou
atividade será admitida compensação, para os
casos previstos na Lei Estadual que define a
Área de Proteção e Recuperação dos
Mananciais da Bacia Hidrográfica do
Reservatório Billings -
APRM-B e em seus regulamentos.
CAPÍTULO II
DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Art. 151. A regularização de parcelamentos do
solo, de empreendimentos, de edificações e de
atividades fica condicionada ao atendimento
das disposições desta Lei, conforme artigo 75
da Lei 13.579/2009, garantida: 
I - A comprovação da efetiva ligação do imóvel
à rede pública de esgoto sanitário, na ausência
de rede será obrigatória a execução de sistema
de tratamento de efluentes domésticos, confor-
me normas técnicas vigentes, mediante apre-
sentação de projeto por responsável técnico
habilitado;
II -
A compensação dos parâmetros urbanísticos
exigidos nesta Lei, excetuadas as ações com-
preendidas nos PRIS; 
III - Será admitido, única e exclusivamente para
os casos de regularização o lote mínimo de 125
m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) nas
SOE e SUC.
IV - No licenciamento de novos empreendimen-
tos, usos e atividades, não será admitida a
compensação do índice de permeabilidade e
nem a aplicação do disposto no inciso III do
artigo 90 da Lei nº 13.579, de 13 de julho de
2009.
Seção I
Dos mecanismos de compensação das ativida-
des
Art. 152. A regularização e o licenciamento do
uso e ocupação do solo em desconformidade
com os parâmetros e normas estabelecidos
nesta Lei, poderão ser efetuados mediante a
aprovação de proposta de medida de compen-
sação de natureza urbanística, sanitária ou
ambiental, na forma desta Lei. 
Art. 153. As medidas de compensação consis-
tem em: 
I - doação ao Poder Público de terreno localiza-
do em ARO, ou nas áreas indicadas como de
especial interesse de preservação pelo PDPA,
ou, pelo Município, como prioritárias para
garantir a preservação do manancial
II - criação de Reserva Particular do Patrimônio
Natural - RPPN, prevista no artigo 14, inciso VII,
da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e de
outras alternativas de criação e gestão privada,
pública ou mista de novas áreas especialmente
protegidas; 
III - intervenção destinada ao abatimento de
cargas poluidoras e recuperação ambiental; 
IV - permissão da vinculação de áreas verdes
ao mesmo empreendimento, obra ou atividade,
nos processos de licenciamento e regulariza-
ção, para atendimento e cumprimento dos parâ-
metros técnicos, urbanísticos e ambientais
estabelecidos nesta Lei; 
V - possibilidade de utilização ou vinculação
dos terrenos ou glebas previstos no inciso IV
deste artigo que apresentem excesso de área
em relação à necessária para o respectivo
empreendimento a outros empreendimentos,
obras ou atividades, desde que sejam observa-

dos os parâmetros urbanísticos e ambientais
estabelecidos nesta Lei; 
VI - pagamento de valores monetários, que
serão vinculados às ações previstas nos incisos
I, II, III, IV e V deste artigo. 
§ 1º As medidas de compensação não são
excludentes entre si e deverão ser executadas
dentro dos limites do município.
§ 2º As propostas de medidas de compensação
serão analisadas pelo órgão competente para o
licenciamento de empreendimentos, usos e ati-
vidades, na forma estabelecida nesta Lei. 
§ 3º Para fins de cálculo de pagamento previsto
no inciso VI deste artigo, os valores monetários
serão calculados na seguinte conformidade: 
1 - para aquisição de área para atendimento do
disposto nos incisos I e II deste artigo: 
a) no caso de imóvel rural, será adotado o valor
correspondente a 20 (vinte) Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo - UFESPs, ou outro
índice que venha a substituí-lo, por metro qua-
drado de área que extrapole os índices permiti-
dos, relativos ao tamanho do lote e área cons-
truída; 
b) no caso de imóvel urbano, será adotado o
valor venal do imóvel, na proporção de 0,5%
(meio por cento) para cada metro quadrado de
área que extrapole os índices permitidos, relati-
vos ao tamanho do lote e área construída.
2 - para a execução de intervenções destinadas
ao abatimento de cargas poluidoras na APRM-
B, conforme disposto no inciso III deste artigo,
o valor da compensação corresponderá ao
custo total da intervenção, comprovado através
de planilha orçamentária; 
3 - para a execução de intervenções destinadas
à recuperação ambiental, conforme disposto no
inciso III deste artigo, o valor da compensação
corresponderá ao custo total da recuperação do
dano causado, comprovado através de planilha
orçamentária. 
Art. 154. No licenciamento de novos empreendi-
mentos, usos e atividades, não será admitida a
compensação do índice de permeabilidade e da
intervenção prevista no inciso III do artigo 150. 
Art. 155. Para vinculação de área não contígua,
a área equivalente à compensação vinculada
ao empreendimento licenciado deverá ser
demarcada através de levantamento planialti-
métrico, devidamente descrita e gravada na
matrícula do registro de imóveis, cabendo ao
proprietário sua preservação e controle. 
Art. 156. Serão admitidas como compensação,
nos termos do disposto no inciso I do artigo
150, áreas verdes em SUC e SUCt, desde que
destinadas a praças e áreas de lazer, garantida
a permeabilidade. 
Art. 157. Para efeito de compensação, não serão
aceitos lotes livres de ocupação em loteamen-
tos consolidados, com infraestrutura implantada
em SUC e SUCt. 
Art. 158. As áreas já vinculadas para compen-
sação, nos termos do artigo 95 da Lei
13.579/2009, não poderão ser objeto de ocupa-
ção ou qualquer outra forma de utilização,
senão a de preservação, sendo responsabilida-
de do proprietário sua manutenção. 
Art. 159. Os órgãos competentes para a análise
da compensação requerida nos processos de
licenciamento e regularização deverão conside-
rar, no mínimo, que: 
I - As medidas de compensação propostas
representem ganhos para o desenvolvimento
sustentável do município de acordo com os
objetivos e diretrizes do Plano Diretor
Municipal; 
II -
A comprovação de que o balanço final mensu-

rável entre as cargas geradas pelo empreendi-
mento e as cargas-metas referenciais por com-
partimento ou Município seja igual ou menor
que o balanço das cargas definido pela aplica-
ção dos dispositivos desta Lei. 
TITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 160. São partes integrantes desta Lei, os
documentos: 
I – Anexo I – Padrões de Incomodidade
Admissíveis; 
II – Anexo II – Hierarquização Viária;
III – Anexo III – Atividades Geradoras De
Interferência No Tráfego; 
IV – Anexo IV – Declaração de Funcionamento
de Atividade Geradora; 
V – Anexo V – Documentação Necessária para
Solicitação de Diretrizes para Projeto de
Parcelamento do Solo;
VI – Anexo VI – Documentação Necessária para
Solicitação de Diretrizes para
Empreendimentos, Exceto Parcelamento do
Solo; 
VII – Anexo VII – Foco de Análise para a
Aprovação do Estudo de Impacto de
Vizinhança;
VIII – Anexo VIII – Elementos de Análise para a
Aprovação do Estudo de Impacto de
Vizinhança;
IX – Anexo IX – Parâmetros Urbanísticos;
X – Anexo X – Características Geométricas das
Vias Públicas;
XI – Anexo XI – Documentação Necessária para
Aprovação de Projeto de Desmembramento;
XII – Anexo XII – Parâmetros das Obras
Complementares da Edificação.
Art. 161. No tocante à Multas e Penalidades,
aplicam-se as disposições da Lei nº 2.220/2017
e suas alterações.
Art. 162. A presente Lei deverá ser revista em
conformidade com as revisões periódicas dece-
nais do Plano Diretor e/ou mediante a alteração
da Lei Estadual 13.579/2009, aprovado na
Assembleia Legislativa de São Paulo.
Art. 163. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 31
de outubro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
ANEXO V
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA

SOLICITAÇÃO DE DIRETRIZES PARA PROJE-
TO DE PARCELAMENTO DO SOLO
1. Requerimento específico preenchido e assi-
nado pelo responsável técnico e pelo proprietá-
rio do imóvel, constante da matrícula de regis-
tro do imóvel;
2. 2 (duas) vias do estudo preliminar do projeto,
assinadas pelo proprietário e pelo responsável
técnico;
3. 1 (uma) cópia da matrícula de registro de
imóveis atualizada, título de propriedade do ter-
reno ou de promessa irrevogável e irretratável
de compra e venda ou de cessão de direito ou
de permuta, do qual conste cláusula de emis-
são na posse do imóvel;
4. 1 (uma) cópia da folha do carnê do IPTU –
Imposto Predial e Territorial Urbano, que con-
tém as informações cadastrais do imóvel;
5. 1 (uma) cópia da certidão atualizada da
matrícula ou transcrição do imóvel;
6. 2 (duas) cópias do levantamento planialtimé-
trico, da área a ser loteada, com curvas de
nível, de metro em metro, que deverá conter:
a) As divisas da gleba a ser loteada, com a indi-

cação dos confrontantes;
b) Localização dos cursos d'água, lagos,
bacias, nascentes, represas e dutos;
c) Indicação de pedreiras, brejos, linhas de
transmissão de força, telefônica, ferrovias,
rodovias, caminhos, vegetação e todas as edifi-
cações existentes;
d) Indicação dos arruamentos contíguos ao
perímetro da área;
e) Outras indicações que possam interessar na
elaboração do projeto ou na sua implantação.
7. Cópia da ART (anotação de responsabilidade
técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) e da correspondente guia quitada.
OBSERVAÇÕES:
a) Todos os documentos e plantas deverão ser
assinados pelo proprietário e pelo responsável
técnico, legalmente habilitado pelo respectivo
conselho da categoria e devidamente registrado
na Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra;
b) Cada peça gráfica do projeto deverá conter,
na parte inferior direita, um quadro;
c) Para fins de vinculação na matricula do imó-
vel por meio cartorial, será obrigatória a apre-
sentação da certidão atualizada da matrícula
ou transcrição do imóvel, conforme item 5.1.
ANEXO VI
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA

SOLICITAÇÃO DE DIRETRIZES PARA
EMPREENDIMENTOS, EXCETO PARCELA-
MENTO DO SOLO

1. Requerimento específico preenchido e assi-
nado pelo responsável técnico e pelo proprietá-
rio do imóvel, constante título de propriedade
do imóvel;
2. 2 (duas) vias do estudo preliminar do projeto,
assinadas pelo proprietário e pelo responsável
técnico, contendo: implantação no lote, recuos,
subsolos, número de pavimentos, número de
unidades, número de vagas e localização do
estacionamento, locais de carga e descarga,
localização dos acessos de veículos e pedes-
tres, galeria de canalização dos cursos d'água,
lagos, bacias, nascentes, represas e dutos,
indicação de pedreiras, brejos, linhas de trans-
missão de força, telefônica, ferrovias, rodovias,
caminhos, vegetação e todas as edificações
existentes e informações sobre a movimenta-
ção de terra;
3. 1 (uma) cópia do título de propriedade do ter-
reno ou de promessa irrevogável e irretratável
de compra e venda ou de cessão de direito ou
de permuta, do qual conste cláusula de emis-
são na posse do imóvel;
4. 1 (uma) cópia da folha do carnê do IPTU –
Imposto Predial e Territorial Urbano), que con-
tém as informações cadastrais do imóvel.
Observações: 
a) Todos os documentos e plantas deverão ser
assinados pelo proprietário e pelo responsável
técnico, legalmente habilitado pelo, respectivo
conselho da categoria e devidamente registrado
na Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. 
b) Cada peça gráfica do projeto deverá conter,
na parte inferior direita, um quadro destinado às
legendas. 
ANEXO XI
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA

APROVAÇÃO DE PROJETO DE DESMEMBRA-
MENTO 

1. Requerimento específico preenchido e assi-
nado pelo proprietário, constante da matrícula
de registro do imóvel e pelo responsável técni-
co;
2. Cópia do RG, CPF do proprietário ou CNPJ
(pessoa jurídica), legível;

3. Cópia Carnê de IPTU (ano em vigência); 
4. Matrícula de registro do imóvel atualizada;
5. Escritura ou Contrato de compra e venda
(desde a matricula), contendo claramente medi-
das e confrontações e identificação do lote; 
6. Certidão negativa de débitos, comprovando
não haver debito referente a IPTU, ou certidão
positiva com efeito de negativa;
7. Procuração, (no caso do Responsável Técnico
e/ou terceiros darem entrada no processo);
8. Cópia do ISS (atualizado) e do CRP do res-
ponsável técnico;
9. Cópia da carteirinha do responsável técnico
Crea/CAU; 
10. Relatório fotográfico (conforme Anexo III da
Lei Municipal n° 2.220/2017). 
11. Levantamento planialtimétrico com curvas
de nível, de metro em metro, indicando os limi-
tes da área com relação aos terrenos vizinhos,
cursos d'água, vegetação existente e vias ofi-
ciais, bem como APPs – Área de Proteção
Permanente, áreas de matas, faixas de domí-
nio, etc;
12. 2 (duas) vias de plantas, assinadas pelo
proprietário, autor e pelo responsável técnico,
contendo:
a) Indicação dos lotes resultantes dos desmem-
bramentos e das dimensões de todas as suas
linhas divisórias;
b) Quadro indicativo da área total da gleba, das
áreas dos lotes, das áreas verdes, das áreas
institucionais destinadas para equipamentos
comunitários e numeração dos lotes; 
c) Indicação, sem escala, da área em relação
às vias e os confrontantes.
d) Havendo edificações, a planta deverá conter,
ainda:
I- Edificações existentes; 
II- Indicação dos recuos das edificações em
relação às divisas propostas; 
III- Indicação das aberturas iluminantes. 
13. 2 (duas) vias do memorial descritivo dos
lotes;
14. Compromisso de doar à PMRGS as áreas
de terrenos a serem incorporados ao patrimônio
público;
15. Cópia da ART (anotação de responsabilida-
de técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) e da corresponden-
te guia quitada;
16. Laudo de Vegetação, conforme Art. 132,
caso necessário;
17. Laudo Técnico de Segurança e Estabilidade,
conforme Art. 133, caso necessário.
18. 02 vias para análise, assinadas pelo
Responsável Técnico do Memorial descritivo.
Após feita a análise, apresentar 03 copias para
aprovação.
19. Quando existir edificação no lote, apresen-
tar projeto aprovado ou de regularização, na
Prefeitura e na CETESB, quando for o caso.
20. Aprovação do desdobro na CETESB, quan-
do for o caso.
21. Planta de localização do terreno na carta da
EMPLASA em folha A4; 
OBSERVAÇÕES: 
a) Todos os documentos e plantas deverão ser
assinados pelo proprietário e pelo responsável
técnico, legalmente habilitado pelo respectivo
conselho da categoria e devidamente registrado
na Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. 
b) Cada peça gráfica do projeto deverá conter,
na parte inferior direita, um quadro destinado às
legendas. 
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RESULTADO PRELIMINAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AS FUNÇÕES DE SUPERVISOR
TÉCNICO E VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1759/2019.
O Município de Rio Grande da Serra, através da Secretária de Cidadania e Inclusão Social – SCIS, torna publi-
co o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para as funções de supervisor Técnico e Visitador
Social do Programa Criança Feliz, conforme tabela abaixo:
Função: Supervisor Técnico

Diante da tabela, observa-se a seguinte classificação:
01º - Mariana Pereira Guimarâes
02º - Francisca Erivanda Filho
03º - Laura Cascardi
04º - Marilene Dezidério
Função: Visitador Social do Programa Criança Feliz

Diante da tabela, observa-se a seguinte classificação:
01º - Jakeline da Silva Santos
02º - Roseli Paula da Silva
03º - Katia Regina Ferraz Cardoso
04º - Ranilce Bispo Reis
05º - Edvânia Monteiro de Andrade
06º - Claudenice Ribeiro Amorim
07º - Francislaine Grillo da Silva Cruz
08º - Tamires Grillo da Silva Melo
09º - Mônica Oliveira Souza
10º - Marcia Alves de Oliveira Santos
11º - Milena dos Santos Gomes
12º - Kellen Denise Rocha de Souza
13º - Andreia Rodrigues Correia Santos
14º - Janaína de Oliveira
15º – Dayana Barros de Souza
16º - Bianca Amorin Campos 
17º - Taís de Jesus Gomes
O prazo para a interposição recurso a Comissão de
Seleção do Programa Criança Feliz, de 02(dois) dias, iniciará a partir da
publicação do resultado preliminar.
Rio Grande da Serra, 25 de outubro de 2019.
Eliza Aparecida Camine Almeida - Presidente da Comissão de Seleção do Programa Criança Feliz
Fernanda Stachowski Martins - Membro 
Adriana Alves da Silva Carvalho - Membro

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DE ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº
8.666/93 e Instruções Normativas do TCESP,
justificamos a alteração de ordem cronológica
do pagamento do fornecedor abaixo, para aqui-
sição e regularização do fornecimento de dietas
para atendimento de pacientes oriundos de
demanda judicial, atendidos pela municipalida-
de.
Credor: Medicall Farma Distribuidora de
Produtos e Serviços para Saúde EIRELI
Nota Fiscal: 1672 - Vencimento: 09/12/2018 -
Valor: R$ 19.191,60
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito –
Rio Grande da Serra, 05/11/2019.
JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DE ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº
8.666/93 e Instruções Normativas do TCESP,
justificamos a alteração de ordem cronológica
do pagamento do fornecedor abaixo, para aqui-
sição de medicamento controlado para atendi-
mento de ação judicial (SAAJ).
Credor: Comercial Cirúrgica Rio Clarense LTDA 
Nota Fiscal: 1089676 - Vencimento: 21/12/2018
- Valor: R$ 345,00
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito –
Rio Grande da Serra, 05/11/2019.
PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019 - PROCES-

SO Nº 146/2019 - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FOLHA
DE SULFITE A4, PARA ATENDER AS UNIDA-
DES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
DA SERRA. Diante do cancelamento da Ata de
Registro de Preços nº 37/2019, e da ausência
da segunda colocada, fica convocada a empre-
sa COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP,
terceira colocada, para comparecimento no
Departamento de Licitações na data de 14 de
Novembro de 2019 às 10 horas para negocia-
ção de valores. Em 04/11/2019 – Alline Sabrinne
- Pregoeira. 
PROCESSO 891/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 38/2019 - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COLE-
TES BALÍSTICOS PARA ATENDER A GUARDA
CIVIL MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA
SERRA. DESPACHO DO PREFEITO: HOMO-
LOGO o objeto da licitação em epígrafe, com
amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/06, de
acordo com o Despacho da Pregoeira: DESPA-
CHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da
licitação em epígrafe, conforme segue:
Empresa: GOEMANN COMERCIAL EIRELI
EPP Valor total da empresa R$ 42.840,00
Prefeito Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
07/11/2019

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO DO CON-
TRATO nº 18/2014 - Proc. nº 463/2014 – LOCA-
DORA: Sra. Maria Leonarda Carlos Franco,
CPF nº 040.940.638/46, representada pela
Imobiliária São Vicente S/S Ltda, CNPJ nº
50.935.469/0001-90 – Objeto: Prorrogação da
locação de um imóvel localizado na Rua D.
Pedro I, nº 590 – Centro - Rio Grande da
Serra/SP, onde está instalado o Centro de
Especialidades Médicas da Secretaria de
Saúde – Prorrogação: 02 (dois) meses a partir
de 29/10/2019 com Clausula Resolutiva; Valor
Total do Aditivo: R$ 10.333,88. Data Assinatura:
29/10/2019. Luis Gabriel Fernandes da Silveira
– Prefeito, 29/10/2019.

RESUMO:
DESPACHO DO PREFEITO: “Ratifico a
Justificativa do Secretário Municipal de
Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil e
aprovo a Inexigibilidade de Licitação, com fun-
damento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/93 para a Aquisição de 07 (sete) armas
de fogo – Pistola Marca: Taurus, de fabricação
nacional, semiautomática, calibre 380, modelo:
TH380 para a Guarda Civil Municipal, através
da empresa TAURUS ARMAS S.A – CNPJ
92.781.335/0001-02, pelo valor total de R$
26.977,37. Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 04/11/2019.”

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.652, DE 31 DE OUTUBRO DE 2.019
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.331, de 31 de outubro de 2.019, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.331, de 31 de outubro de 2.019 fica regulamentada pelo presente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.331, de 31 de outubro de 2.019, fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria
de Cidadania e Inclusão Social no valor de R$ 13.222,11 (Treze mil, duzentos e vinte e dois reais e onze centavos), observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial das seguintes dotações observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 31 de outubro de 2.019 - 55º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal
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LEI MUNICIPAL Nº. 2.331, DE 31 DE OUTUBRO DE 2.019
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
LEI
Art. 1º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social no valor de R$ 13.222,11 (Treze
mil, duzentos e vinte e dois reais e onze centavos), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º. - O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior decorrerá da anulação parcial das seguintes dotações observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 3º. - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal nº. 2.230, de 05 de dezembro de 2.017 – Plano Plurianual, da Lei Municipal
nº. 2.265, de 19 de junho de 2.018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290, de 11 de dezembro de 2.018 – Lei do Orçamento
Anual (LOA).
Art. 4º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 31 de outubro de 2.019 – 55º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMDCA 012/11/2019
Dispõe sobre o classificação final da Eleição    Unificada para Conselheiros Tutelares – Pleito 2020-2024

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1939,
de 20 de março de 2012, alterada pela Lei Municipal nº 2.280, de 29 de novembro de 2.018 e Lei Federal de 12.696 de 2012. 
CONSIDERANDO QUE:
É de competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente segundo o artigo 139 e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e de acordo com
o calendário estabelecido em Resolução CMDCA 006/06/2019, após os prazos dados para possíveis impugnações,
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar resultado da classificação final da Eleição Unificada do Conselho Tutelar, Pleito 2020-2024 ficando nomeados por ordem de classificação no sufrágio, os
seguintes membros titulares e demais suplentes conforme relação abaixo:

Art. 2º Transição e posse dos novos membros do Conselho Tutelar entre 10 de novembro de 2019 à posse em 10 de janeiro de 2020;
Art. 3º Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Eliza Camine Almeida - Presidente CMDCA
Comissão Especial Eleitoral

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Termo de Rescisão contratual unilateral referente ao contrato n° 005/2017, firmado entre a Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra, CNPJ: 53.720.785/0001-33 e Auto Posto Ribeirão Pires, CNPJ:
52.429.719/0001-46, com base no disposto no art. 79, inciso I, e art. 77 e 78, inciso I da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alterações, e com base na cláusula terceira, parágrafo único do contrato origi-
nário. Rio Grande da Serra, 04 de novembro de 2019.
Cláudio Xavier Monteiro
Vereador Presidente

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

Faço saber que pretendem se casar  e  apresenta-
ram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do Código

Civil Brasileiro.
MATHEUS  DE  PAULA  GOMES, estado civil solteiro,

profissão técnico de internet,  nascido  em  Santo André,
SP no dia cinco de outubro de mil novecentos  e noven-
ta e sete (05/10/1997), residente e domiciliado Rua
Flórida  Paulista,  38,  Parque  Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de SANDRO APARECIDO GOMES e de MARIA DO
CARMO DE PAULA GOMES. STEPHANIE   DOS   SANTOS
ROQUE,  estado  civil  solteira,  profissão vendedora, nas-
cida em Mauá, SP no dia vinte de abril de mil novecen-
tos e  noventa  e  seis  (20/04/1996), residente e domici-
liada Rua Flórida Paulista,  38,  Parque  Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filha de GEMILTON ROQUE e de RAIMUNDA
EUDENICE DOS SANTOS.                              

GABRIEL   MARIANO   MAXIMIANO,   estado   civil
solteiro,  profissão balconista,  nascido  em  Mauá, SP no
dia vinte e seis de julho de mil novecentos  e  noventa  e
sete  (26/07/1997), residente e domiciliado Avenida  Papa
João  XXIII,  190, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de ADIL-
SON ANTONIO MAXIMIANO e de VALDIRENE MARIANO.
MICHELLE GOMES SOUSA DE SENA, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia quinze
de dezembro de mil novecentos e noventa e seis
(15/12/1996), residente e domiciliada Avenida Papa João
XXIII,  190, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de EVANGIVAL-
DO SOUSA DE SENA e de MARISA GOMES DA SILVA
RODRIGUES.                            

THIAGO  MACÊNA  LIMA,  estado  civil  solteiro, pro-
fissão professor de educação  física, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia sete de outubro de   mil  novecentos  e
oitenta  e  sete  (07/10/1987),  residente  e domiciliado
Rua  Áustria  (Jd Alvorada), 371, Centro, Ribeirão Pires,
SP, filho de LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA e de MARIA
APARECIDA MACÊNA. MARILIANE  APARECIDA RODRI-
GUES DE SÁ, estado civil solteira, profissão professora  de
inglês, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia dezoito de
janeiro  de  mil novecentos e oitenta e sete (18/01/1987),
residente e domiciliada  Rua  Áustria  (Jd Alvorada), 371,
Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de ARGEMIRO DE SÁ e de
LEONICE MARTINS RODRIGUES DE SÁ.     

NILSON  AUGUSTO  FILHO,  estado  civil  solteiro,
profissão motorista, nascido  em  Marilandia  do  Sul,  PR
no dia dezessete de março de mil novecentos e sessenta
e oito (17/03/1968), residente e domiciliado Rua Primeiro
de  Junho,  548, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de NILSON
AUGUSTO e de LAUICE PROENÇA AUGUSTO SANTOS.
ELIEGE PINHEIRO BARBOSA, estado civil divorciada, pro-
fissão atendente, nascida em Mauá, SP no dia sete de
abril de mil novecentos e setenta e quatro  (07/04/1974),
residente  e domiciliada Rua Primeiro de Junho, 548,
Suíssa,  Ribeirão Pires, SP, filha de ELIAS SEZARIO BAR-
BOSA e de GILDA PINHEIRO BARBOSA.                                               

FELIPE  DE  NOVAES  PEREIRA,  estado civil solteiro,
profissão médico, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no dia
vinte e cinco de maio de mil novecentos  e noventa e
dois (25/05/1992), residente e domiciliado Rua Tranquila,
130,  Suíssa,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  MAURICIO
GONÇALVES PEREIRA e de MARIA CRISTINA DE NOVAES
PEREIRA. NATALIA  FERREIRA  DIAS,  estado civil solteira,
profissão professora, nascida  em  Santo  André,  SP  no

dia  vinte e um de setembro de mil novecentos  e noven-
ta e três (21/09/1993), residente e domiciliada Rua
Tranquila,  130,  Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de ALCIR
FRANCISCO DIAS e de VALDIRENE DE CASSIA FERREIRA
DIAS.                          

TIAGO  QUEIROZ  DOS SANTOS, estado civil solteiro,
profissão autônomo, nascido  em  Itabuna,  BA  no  dia
nove  de julho de mil novecentos e oitenta  e  quatro
(09/07/1984), residente e domiciliado Rua Lamartine
Babo,  79, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de TEREZI-
NHA QUEIROZ DOS SANTOS. SILVANIA DA SILVA, estado
civil solteira, profissão do lar, nascida em Craíbas,  AL no
dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e
oito  (01/12/1988),  residente  e  domiciliada Rua
Lamartine Babo, 79, Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha de JOSÉ LUIZ DA SILVA e de MARIA CECILIA DA
SILVA.                                               

ALLAN  ALFIERI,  estado  civil  solteiro,  profissão
microempresário, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia
dezenove  de  abril de mil novecentos  e oitenta e nove
(19/04/1989), residente e domiciliado Rua Elízio  de
Moraes,  310, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de ADILSON
FRANCISCO DE SOUZA ALFIERI e de ADRIANA DA COSTA
ALFIERI. ANA  CAROLINA  PORTELA,  estado  civil solteira,
profissão empresária, nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no
dia  quatro  de dezembro de mil novecentos  e oitenta e
nove (04/12/1989), residente e domiciliada Rua Santa
Cruz  (Jd  S  Cruz),  40,  Centro, Ribeirão Pires, SP, filha de
ARMANDO AUGUSTO PORTELA NETO e de VERA DE
SOUZA PORTELA.              

NATHAN  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão mecânico de manutenção, nascido em Ribeirão
Pires, SP no dia dezoito de outubro de mil   novecentos
e   noventa  e  quatro  (18/10/1994),  residente  e domi-
ciliado  Rua Vera Cruz, 237, Santana, Ribeirão Pires, SP,
filho de OSMAR VITOR DE OLIVEIRA e de GRACINDA DA
ROSA DE OLIVEIRA. BRUNA   PAULINA   DAVID   FREIRE,
estado  civil  solteira,  profissão cuidadora,  nascida  em
Suzano,  SP  no  dia dezenove de março de mil novecen-
tos  e  noventa  e quatro (19/03/1994), residente e domi-
ciliada Rua Vera Cruz, 237, Santana, Ribeirão Pires, SP,
filha de RAFAEL SOUTO FREIRE e de CLEIDE DAVID DE
OLIVEIRA.                                 

ELIEL  PEDREIRA  MENDES,  estado  civil solteiro,
profissão repositor, nascido em Ipirá, BA no dia vinte e
oito de agosto de mil novecentos e noventa  e  dois
(28/08/1992), residente e domiciliado Avenida Ettore
Turelli,  186,  Itrapoá,  Ribeirão  Pires, SP, filho de VALTER
DE SENA MENDES e de ROUSEMEIRE DOS SANTOS
PEDREIRA. RAIKA  DE SOUZA MATOS, estado civil divor-
ciada, profissão atendente de loja,  nascida em São Paulo
(27º Subd. Tatuapé), SP no dia primeiro de abril  de  mil
novecentos  e setenta e sete (01/04/1977), residente e
domiciliada  Avenida Ettore Turelli, 186, Itrapoá, Ribeirão
Pires, SP, filha de DOMINGOS DE SOUZA MATOS e de
IVONICE DE SOUZA MATOS.         

RICARDO  ORLANDI  RUBIO, estado civil divorciado,
profissão técnico em eletrônico,  nascido  em  Suzano, SP
no dia dezessete de agosto de mil novecentos e setenta
e cinco (17/08/1975), residente e domiciliado Rua
Cumbica,  85,  Santa  Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de
AMADOR RUBIO PINA e de GUIOMAR ORLANDI. ESTELA
SANTOS MENEZES, estado civil divorciada, profissão pro-
fessora, nascida  em  Santos,  SP  no  dia oito de novem-

bro de mil novecentos e setenta  (08/11/1970),  residen-
te e domiciliada Rua Cumbica, 85, Santa Luzia,  Ribeirão
Pires,  SP, filha de JOÃO JOSÉ MENEZES e de RAIMUNDA
DOS SANTOS MENEZES.                                                   

SANDRO  SIMÃO  DE  SOUZA, estado civil divorcia-
do, profissão mecânico, nascido  em  São  Caetano  do
Sul, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos  e
setenta e três (01/04/1973), residente e domiciliado Rua
Humberto  Silvério,  03,  Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires, SP,
filho de ROBERTO SIMÃO DE SOUZA e de IRENE PORFI-
RIO DE SOUZA. ROSANA  ANASTACIO,  estado  civil  divor-
ciada,  profissão  cozinheira, nascida  em  São Paulo (22º
Subd. Tucuruvi), SP no dia vinte e dois de novembro de
mil novecentos e setenta e cinco (22/11/1975), residente
e domiciliada  Rua  Humberto  Silvério, 03, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOAQUIM ANASTACIO e de
VERA ANASTACIO.                   

JÚNIOR  CÉSAR  DE  SOUSA  FERNANDES  DO  VALE,
estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido em
Mauá, SP no dia cinco de março de mil novecentos  e
noventa  e quatro (05/03/1994), residente e domiciliado
Avenida  dos  Manacás  (Jd  Serrano), 08, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de GILBERTO FERNANDES DO
VALE e de ROSILEIDE PEREIRA DE SOUSA. CAROLINE  DE
JESUS  MORETTI PEREIRA, estado civil solteira, profissão
operadora  de  caixa,  nascida  em Mauá, SP no dia oito
de maio de mil novecentos  e  noventa  e quatro
(08/05/1994), residente e domiciliada Avenida  dos
Manacás  (Jd  Serrano), 08, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filha de FLORINDO MORETTI PEREIRA e de IVONETE DE
JESUS PEREIRA.      

CLEYVISSON  RODRIGUES  DE  ALMEIDA,  estado
civil solteiro, profissão operador  de  armazém, nascido
em Ananindeua, PA no dia vinte e quatro de  julho de mil
novecentos e noventa e oito (24/07/1998), residente e
domiciliado  Rua  Campinas,  38,  São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de JORGE ALVES DE ALMEIDA e
de IRNACLÉIA PROGÊNIO RODRIGUES. ÉRIKA  DE
SOBRAL  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão do lar,
nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  quatro de feve-
reiro de mil novecentos  e noventa e sete (04/02/1997),
residente e domiciliada Rua Campinas,  38,  São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de JOSÉ ELENILSON
DA SILVA e de MARIA APARECIDA DE SOBRAL SILVA.  

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
NIELSO ANGELIM SILVA, de nacionalidade brasileira,

estado civil solteiro, profissão operador de máquinas,
natural de Ribeirão Pires-SP, nascido no dia vinte e três
de janeiro de mil novecentos e noventa e um,  residente
e domiciliado na Rua Cassiano Ricardo, nº 56, Represa,
em Ribeirão Pires-SP, filho de INÁCIO ANTÔNIO DA SILVA
e de MARIA BATISTA ANGELIM SILVA e ANGELICA DA
SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, estado civil
solteira, profissão publicitária, natural de Mauá-SP, nas-
cida no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta
e nove, residente e domiciliado na Rua Eucalipto, nº 588,
Jardim Ipê, em Mauá-SP, filha de  EDSON JOSÉ RIBEIRO e
de IVONE MARIA DA SILVA RIBEIRO.

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DO DISTRITO DE OURO FINO PAULISTA

MUNICIPÍO DE RIBEIRÃO PIRES - SP               
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA    

Faço saber que pretendem se casar  e  apresenta-
ram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do Código

Civil Brasileiro.
PAULO  ROBERTO  FRIGO,  estado  civil  solteiro,  pro-

fissão  motorista, nascido  em  São  Paulo,  SP  no dia sete
de abril de mil novecentos e setenta  e  quatro
(07/04/1974),  residente  e domiciliado Rua Manoel
Fernandes  Ribeiro, 150, Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão Pires, SP, filho de OTACILIO FRIGO e de ZENAIDE
GOMES DO NASCIMENTO FRIGO. ROSIMEIRE  BELOTTI
ROMERO,  estado civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no dia vinte e três de abril
de mil novecentos e setenta e cinco (23/04/1975), resi-
dente e domiciliada Rua Manoel  Fernandes Ribeiro, 150,
Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filha de

MANOEL MINHANO ROMERO e de DAGMAR BELOTTI
ROMERO. 

ISAQUE  FERREIRA, estado civil solteiro, profissão
ajudante, nascido em Suzano,  SP  no  dia  doze de julho
de mil novecentos e oitenta e sete (12/07/1987),  resi-
dente e domiciliado Rua Jeronimo Veiga Garcia, 370,
Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho de NOEMIA FERREIRA DE
OLIVEIRA.    JANDIRA  MARQUES  LEITE  NUNES,  estado
civil viúva, profissão do lar, nascida  em  Uruçuca,  BA  no
dia sete de setembro de mil novecentos e cinquenta  e
sete  (07/09/1957), residente e domiciliada Rua Jeronimo
Veiga  Garcia, 370, Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filha de
ABDIAS SILVA LEITE e de ILDA MARQUES LEITE.                                        

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  



SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  0088  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001199PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  2288


