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EXPEDIENTE

Lei

LEI COMPLEMENTAR Nº 122, DE 21 DE JANEIRO DE 2008 Capítulo I – Dos Parâmetros Urbanísticos
Seção I- Do coeficiente de aproveitamento básico

Título I - DISP6OSIÇÕES PRELIMINARES Seção II- Da taxa de ocupação básica do solo urbano
Seção III- Da taxa de permeabilização do solo

Título II – DA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL Seção IV- Do rebaixamento de guias
Capítulo I – Da Zona Rural Seção V- Do passeio público nas calçadas
Capítulo II – Das Reservas Indígenas Seção VI- Da densidade demográfica líquida
Capítulo III – Da Zona de Restrição Urbana Seção VII- Da densidade de Construções
Capítulo IV – Da Zona de Expansão Urbana Seção VIII- Da altura máxima nas divisas
Capítulo V – Das Zonas Especiais do Plano Diretor Seção IX- Da dimensão mínima dos lotes
Seção I - Das Zonas Especiais de Interesse Difuso –ZEID Seção X- Das testadas
Subseção I - Das Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA Seção XI- Do gabarito 
Subseção II - Das Zonas Especiais de Interesse Industrial - ZEII Capítulo II – Da Arborização Urbana 
Subseção III - Das Zonas Especiais de Interesse Turístico – ZEIT e das Zonas Especiais de Capítulo III – Dos Estacionamentos

Interesse Cultural - ZEIC Capítulo IV – Dos afastamentos mínimos
Seção II - Das Zonas Especiais de Interesse Especial - ZEIS
Seção III- Das Zonas Especiais de Interesse Urbanístico - ZEIU Título VI - DAS LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO
Capítulo VI – Das Zonas de Ocupação Especial Capítulo I – Da Aprovação de projetos 
Capítulo VII – Das Zonas Urbanas dos Distritos Capítulo II – Das licenças de localização para obtenção de alvará de funcionamento

Título III – DA ZONA URBANA DO DISTRITO SEDE
Título VII – DA ANUÊNCIA DOS VIZINHOS 

Capítulo I - Das Áreas Urbanas
Seção I – Da Área Especial de Centro (AEC)

Título VIII – DAS REGULARIZAÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES
Seção II – Da Área Central Principal I (ACP I)
Seção III – Da Área Central Principal II (ACP II)

Título IX – DA OUTORGA ONEROSA
Seção IV – Da Área Central Secundária I (ACS I)

Capítulo I – Das Isenções e Garantias
Seção V – Da Área Central Secundária II (ACS II)
Seção VI – Da Área Especial de Serviço (AES)

Título X – DO FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO
Seção VII – Da Áea de Uso Misto
Seção VIII – Da Área Residencial I (AR I)

Título XI – DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Seção IX – Da Área Residencial II (AR II)
Seção X – Da Área de Restrição Urbana (ARU)

TÍTULO XII - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Capítulo II – Do Sistema Viário
Seção I – Dos Eixos Principais

TÍTULO XIII - DAS PENALIDADES
Seção II – Dos Eixos Secundários 
Seção III – Dos Eixos de Suporte 

TÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Seção IV – Das Vias Estruturais
Seção V – Das Vias Coletoras

LEI COMPLEMENTAR Nº 122, DE 21 DE JANEIRO DE 2008
Seção VI – Das Vias de Serviço
Seção VII – Das Vias Locais

“Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e o Sistema Viário no Município de 
Seção VIII – Das Vias Residenciais das ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social

Dourados e dá outras providências” 
Seção IX – Das Vias para Ciclovias

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que Título IV – DO USO DO SOLO E DAS EDIFICAÇÕES 
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:Capítulo I – Do Tipo de Utilização

Capítulo II – Do Modelo de Ocupação das Edificações
TÍTULO ISeção I – Das Residências Geminadas
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARESSeção II – Das Residências em Série

Seção III – Dos Conjuntos Residenciais
Art. 1º - Esta lei tem por finalidade regular o zoneamento do uso do solo, o sistema viário, Capítulo III – Do Porte das Edificações

determinar o uso e ocupação do solo, tendo por base os graus de impacto e de interferência na Capítulo IV – Da Natureza das Atividades
qualidade de vida dos cidadãos.Capítulo V – Dos usos Geradores de Incômodo

Seção I – Do Incômodo à Vizinhança
Parágrafo único: As definições dos termos técnicos utilizados nesta lei, ressalvadas as Seção II – Do Incômodo Urbanístico

efetuadas em seu próprio texto, são as constantes do ANEXO I da presente lei.Capítulo VI – Dos Empreendimentos de Impacto

Art. 2º - As normas estabelecidas nesta lei têm como desígnio o atendimento à Lei Título V – DA OCUPAÇÃO DO SOLO
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Lei
Complementar nº 072 de 30 de dezembro de 2003 - Plano Diretor de Dourados, apresentando deverão obedecer à legislação federal especifica. 
como objetivos: 

I - a racionalização e a padronização ordenada do uso e da ocupação do solo no Município; CAPÍTULO III
II - a hierarquização do sistema viário, integrado ao uso e à ocupação do solo; DA ZONA DE RESTRIÇÃO URBANA
III - a determinação dos eixos de adensamento populacional das áreas;
IV - a preservação da natureza e a proteção ecológica; Art. 9º - A Zona de Restrição Urbana é toda a área que contorna a Reserva Indígena – Aldeias 
V - contribuir para a preservação do patrimônio cultural do Município; Jaguapiru e Bororó - situada no território de Dourados. Na zona rural ela abrange uma faixa de 
VI - assegurar às atividades e aos empreendimentos públicos e privados, condições de 500 m (quinhentos metros) de largura a partir da linha divisória do território indígena.

localização adequada e de definição precisa;
VII - estabelecer bases sistemáticas de referência e de direito para o exercício do poder de Parágrafo único: A Zona de Restrição Urbana deverá restringir o processo de ocupação 

polícia administrativa por parte da Prefeitura Municipal de Dourados, em consonância com as urbana para que haja distanciamento entre a Reserva Indígena e a área urbanizada da cidade, 
diretrizes estabelecidas no processo de planejamento municipal; sendo proibida qualquer atividade industrial/comercial/serviços ou ainda de impacto sócio 

VIII - atender, primordialmente, a função social da   propriedade e da cidade. ambiental.

Art. 3º - São partes integrantes da presente lei: CAPÍTULO IV
- ANEXO I- Glossário DA ZONA DE EXPANSÃO URBANA
- ANEXO II- Da Organização do Território Municipal ( Mapa 1)
- ANEXO III- Zonas de Ocupação Especial I e II (Mapa 2A e 2B) Art. 10 - A Zona de expansão urbana é o espaço demarcado do território municipal, adjacente 
- ANEXO IV- Áreas Urbanas (Mapa 3A) ao perímetro urbano do Distrito Sede, diante da qual, o Poder Público Municipal possui interesses 
Densidades demográficas e de construção (Mapa 3B) de controle urbanístico. A esse espaço será dedicada especial atenção para as atividades e 
- ANEXO V- Sistema Viário Básico e Sistema Ciclo - Viário (Mapa 4A e 4B) ocupações territoriais ali pretendidas. 
- ANEXO VI - Tabelas
Tabela 01 - Impactos Urbanos §1º. Os parâmetros urbanísticos da zona de expansão urbana são os determinados pela 
Tabela 02 - Parâmetros Urbanísticos Tabela 02 – ANEXO VI da presente lei. 
Tabela 03 - Afastamentos
Tabela 04 - Hierarquia dos Sistema Viário §2º. As edificações na zona de expansão urbana, em glebas que margeiam as vias vicinais e 
Tabela 05a - Tabela de Estacionamentos –Dimensões Mínimas rodovias, além do respeito à área non aedificandi da faixa de domínio, deverão ter afastamento 
Tabela 05b - Tabela de Estacionamentos – Número de Vagas mínimo de 20,00 metros a partir da faixa de domínio dessas vias, conforme determinação do 
- ANEXO VII - Figuras órgão de controle urbanístico - SEPLAN, visando à utilização destes afastamentos para futuras 
Figura 01 – Declividade para passagem de veículos na calçada vias marginais às rodovias, e melhor adequação e controle do desenvolvimento urbanístico. 
Figura 02 - Guia rebaixada nas esquinas
Figura 03 – Passeio Público na calçada §3º. As condições de adequação para as regularizações dos loteamentos existentes na zona 
Figura 04a – Altura Máxima na Divisa de expansão urbana se encontram no artigo 143, no capítulo – Das regularizações – da presente 
Figura 04b – Altura Máxima na Divisa - compensações lei.
Figura 05 – Arborização
Figura 06 – Recuo de calçada para estacionamento CAPÍTULO V
Figura 07a – Recuo Frontal terrenos irregulares – testada curva DAS ZONAS ESPECIAIS DO PLANO DIRETOR
Figura 07b – Recuo Frontal terrenos irregulares – testada em ângulo
Figura 07c – Afastamentos em lotes irregulares Art. 11 - As Zonas Especiais do Plano Diretor, segundo os potenciais: social, urbanístico, e 
Figura 08 – Subsolo semi-enterrado de adensamento e ainda as demandas de preservação e proteção ambiental, histórica, cultural, 
Figura 09a – Afastamentos frontal e fundos – Edif. Verticais - uso habitacional multifamiliar arqueológica e paisagista, são as seguintes: 
Figura 09b - Afastamento lateral – Edif. verticais – uso habitacional e não-habitacional
Figura 09c – Afastamentos frontal e fundos – Edif. Verticais - uso não-habitacional I - Zonas Especiais de Interesse Difuso, subdividas em:
Figura 10 – Edificações Verticais geminadas a) Zonas Especiais de Interesse Ambiental- ZEIA;
Figura 11 – Reentrâncias e Saliências b) Zonas Especiais de Interesse Industrial- ZEII;
Figura 12 – Anuência de Vizinhos c) Zonas Especiais de Interesse Turístico-ZEIT;
- ANEXO VIII - Da outorga onerosa d) Zonas Especiais de Interesse Cultural-ZEIC;
Tabela 01 – Fator de planejamento
Tabela 02 – Fator de interesse social II - Zonas Especiais de Interesse Social-ZEIS;

Art. 4º - As regras territoriais de que trata esta lei consideram as características III - Zonas Especiais de Interesse Urbanístico, subdivididas em: 
geomorfológicas, a delimitação física, para tanto sendo observadas as micro-bacias a) ZEIU 01,
hidrográficas, bem como a infra-estrutura básica existente no Município, o solo e as paisagens b) ZEIU 02, 
naturais e construídas. c) ZEIU 03 e 

d) ZEIU 04. 
Art. 5º - Toda intervenção urbanística, instalação de atividades econômicas, serviços e/ou 

atividades públicas e particulares deverão obedecer às disposições contidas na presente lei e Seção I
serem precedidas de licença da Administração Municipal. DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE DIFUSO

TÍTULO II Subseção I
DA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE AMBIENTAL - ZEIA;

Art. 6º - Fica o território do Município dividido em Zona Rural, Reservas Indígenas, Zona de Art. 12. As orientações para uso e ocupação do solo das Zonas Especiais de Interesse 
Expansão Urbana, Zona de Restrição Urbana e Zonas Urbanas – dos distritos e do distrito sede, de Ambiental (ZEIA) deverão seguir as diretrizes desta Lei Complementar e as da Lei 
acordo com o estabelecido no § 1º do art. 10 da Lei Orgânica do Município e o art. 32 da Lei Complementar Municipal nº 55, de 19 de dezembro de 2002 (Política Municipal de Meio 
Complementar nº 072, de 30 de dezembro de 2003-Plano Diretor. Ambiente - Lei Verde).

Parágrafo único: A distribuição espacial das zonas territoriais em que se dividem o território §1º. Todas as edificações em Zonas Especiais de Interesse Ambiental Urbanas (ZEIA- 
do Município, de acordo com o estabelecido no caput deste artigo, encontra-se representada pelo Urbana), demonstradas no ANEXO VII da Lei Complementar nº 072, de 30 de dezembro de 2003, 
mapa oficial constante no Anexo II da presente lei . deverão encontrar-se distantes 50,00m (cinqüenta metros) das áreas alagáveis naturais, sejam 

estas mananciais com característica hídrica de nascente, afloramentos, leitos de córregos ou rios.
CAPÍTULO I
DA ZONA RURAL §2º. No caso de Zonas Especiais de Interesse Ambiental Rurais (ZEIA Rurais), 

demonstradas no ANEXO VIII da Lei Complementar nº 072, de 30 de dezembro de 2003, a área 
Art. 7º - O uso e a ocupação do solo no território rural, com atividades atinentes à Zona non edificandi por motivos ambientais, deverá ser definida conforme estabelece o Código 

Urbana – como hotel, motel, spas, casas de repouso, e congêneres, áreas de lazer, indústria, Florestal Nacional e legislação aplicável.
comércio, serviços, entre outras, deverá seguir o que dispõem a presente Lei Complementar, 
especialmente quanto aos impactos e parâmetros urbanísticos e demais normas aplicáveis. §3º. Os parâmetros urbanísticos das Zonas Especiais de Interesse Ambiental Urbanas 

(ZEIAs Urbanas), são os constantes na Tabela 02- Parâmetros Urbanísticos do ANEXO VI da 
§1º. Para uso e/ou ocupação do solo em zona rural, naqueles imóveis lindeiros a vias vicinais presente lei. 

municipais ou rodovias municipais, estaduais ou federais, será necessária a consulta por meio de 
Folha de Consulta ou Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU). Subseção II

DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE INDUSTRIAL- ZEII
§2º. As edificações na zona rural, em glebas que margeiam as vias e rodovias citadas neste 

artigo, além do respeito à área non aedificandi da faixa de domínio, deverão ter afastamento Art. 13. As Zonas Especiais de Interesse Industrial (ZEII), demarcadas no Plano Diretor e na 
mínimo seguindo determinação do órgão de controle urbanístico - SEPLAN, visando a melhor legislação vigente, terão seu uso e ocupação do solo definidos atendendo às condições 
adequação e controle da ocupação espacial. estabelecidas nas Tabelas 01– Impactos Urbanos e 02 – Parâmetros Urbanísticos, ambas do 

ANEXO VI da presente Lei Complementar.
§3º. O uso e ocupação do solo em zona rural, com implicações ambientais, deverão ser 

encaminhados ao órgão municipal de controle ambiental, após análise urbanística, para parecer e § 1º. As indústrias de potencial poluidor de caráter elevado, de natureza perigosa ou nociva 
adequação à lei ambiental pertinente. conforme dispõem os incisos I e II do artigo 76, e/ou que causam poluição de alto impacto, 

principalmente com incômodo de cheiro no entorno, deverão ser instaladas preferencialmente no 
§ 4º. As edificações citadas no caput deste artigo com construção superior a 80,00 m2 Distrito Industrial de Dourados ou em outra localidade, adequada a essas instalações desde que 

(oitenta metros quadrados) deverão apresentar projeto arquitetônico e ser previamente aprovado possuam todos os equipamentos necessários para a eliminação da poluição gerada.
pelo órgão competente do Executivo Municipal. 

§ 2º. Será permitida a implantação nas Zonas Especiais de Interesse Industrial (ZEII) de 
CAPÍTULO II Atividades comerciais e de serviço de grande porte. 
DAS RESERVAS INDÍGENAS

§ 3º. A pontuação dos graus de incômodo das atividades nas Zonas Especiais de Interesse 
Art. 8º - A demarcação e determinação do uso das áreas denominadas de reservas indígenas Industrial seguirá os critérios estabelecidos na Tabela 01 – Impactos Urbanos do ANEXO VI, da 
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Lei
presente Lei Complementar. Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos do ANEXO VI da presente Lei Complementar. 

§ 4º. A dimensão mínima dos lotes nas Zonas Especiais de Interesse Industrial é de §11. As Zonas Especiais de Interesse Social 02 (ZEIS 02), constantes do ANEXO XI A do 
850,00m2, (oitocentos e cinqüenta metros quadrados), com testada frontal mínima de 20,00m Plano Diretor, serão objeto de intervenção urbanística por parte do poder público municipal por se 
(vinte metros). tratar de áreas alagáveis, áreas de risco ou de invasão de área pública. 

Art. 14 - As Zonas Especiais de Interesse Industrial (ZEII) estão divididas em §12. Apenas nos casos de regularização fundiária e de edificações pré-existentes a esta lei, 
dentro das Zonas Especiais de Interesse Social 02 (ZEIS 02), constantes do ANEXO XI A e B do 

a) ZEII GUAICURUS – MS 162 , Plano Diretor, que resultarem em conjuntos residenciais, as unidades territoriais privativas 
b) ZEII PROLONGAMENTO DA MARCELINO PIRES, poderão ter área menor que 200,00m² (duzentos metros quadrados).
c) ZEII BR 163/463 e 
d) ZEII MS 156 / DISTRITO INDUSTRIAL. §13. Não serão permitidas implantações de novas Zonas Especiais de Interesse Social nas 

seguintes Áreas Urbanas:
Art. 15 - Na ZEII GUAICURUS – MS 162 poderão ser instaladas apenas indústrias de baixo I - Área Especial de Centro

e médio impacto. II - Área Especial de Serviço
III – Área Residencial II;

Parágrafo único: Não poderão ser instaladas nesta ZEII indústrias que produzam odor IV - Área de Restrição Urbana;
incômodo e/ou gerem resíduos de alto impacto ambiental. V - Zonas Especiais de Interesse Industrial; 

VI - Zonas Especiais de Interesse Turístico e Cultural;
Art. 16 - Na ZEII PROLONGAMENTO DA MARCELINO PIRES poderão ser liberadas as VII – Zonas Especiais de Interesse Ambiental, salvaguardando os casos de regularização, de 

indústrias de pequeno a grande porte, observando-se o transtorno que pode ser causado pelo ocupações preexistentes em relação a presente lei. 
tráfego de veículos grandes. 

Seção III
Parágrafo único: Não poderão ser liberadas indústrias que produzam odor incômodo e/ou DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE URBANÍSTICO - ZEIU

que gerem grande volume de resíduos.
Art. 22 - As zonas especiais de Interesse urbanístico (ZEIU) obedecerão às normas 

Art. 17 - Na ZEII BR 163/463 poderão ser liberadas as indústrias de pequeno a grande porte, estabelecidas na Seção IV do Plano Diretor, dividindo-se em Zonas Especiais de Interesse 
observando-se o transtorno que pode ser causado pelo tráfego de veículos grandes em relação às Urbanístico 01, 02, 03 e 04. 
rodovias.

Parágrafo único. Para a definição dos parâmetros urbanísticos deverão ser seguidas as 
Parágrafo único: Não poderão ser liberadas indústrias que produzam odor incômodo. orientações dos parâmetros das Áreas Urbanas, em que cada uma das Zonas Especiais de 

Interesse Urbanístico se encontra.
Art. 18 - Na ZEII MS 156 / DISTRITO INDUSTRIAL poderão ser liberadas a instalação das 

indústrias não previstas nos artigos anteriores. Art. 23 - Nas Zonas Especiais de Interesse Urbanístico 01 (ZEIU 01), os loteamentos rurais 
situados na ZEU – Zona de Expansão Urbana serão regularizados e não poderão ser 

Art. 19 - Todo pedido para instalação de indústrias de grande porte deverá ser encaminhado desmembrados, devendo permanecer com a dimensão dos lotes, conforme constavam na data do 
previamente para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Plano Diretor de Dourados. 

Subseção III Art. 24 - Os lotes que fazem limite com as rodovias BR 463, BR 163, MS 270 e MS 156, 
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO – ZEITm e DAS ZONAS pertencem simultaneamente às Zonas Especiais de Interesse urbanístico e Zonas Especiais de 

ESPECIAIS DE INTERESSE CULTURAL – ZEIC Interesse Industrial (ZEII), prevalecendo, neste caso, as regras estabelecidas para as ZEIIs. 

Art. 20 - A demarcação de novas Zonas Especiais de Interesse Turístico (ZEIT) ou de Zonas Art. 25 - Os parâmetros urbanísticos das Zonas Especiais de Interesse Urbanístico 01 (ZEIU 
Especiais de Interesse Cultural (ZEIC) no Município de Dourados, assim como a aprovação de 01) são os indicados na Tabela 02 - Parâmetros Urbanísticos do ANEXO VI da presente Lei 
planos, programas e projetos arquitetônicos correlatos a estas áreas, deverão ser precedidas de Complementar e deverão seguir as diretrizes relativas à Zona de Expansão Urbana, por nela 
consulta à Fundação Cultural e de Esporte de Dourados FUNCED e aos Conselhos Municipais de estarem incluídas.
Turismo e de Cultura, respectivamente, conforme o assunto tratado.

Art. 26 - A Zona Especial de Interesse Urbanístico 02-2a (ZEIU 02-2a), situada no Jardim 
Seção II Pelicano, deverá ser objeto de intervenção urbanística.
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS

§1º. A Zona Especial de Interesse Urbanístico 02-2a (ZEIU 02-2a), deverá ter vias com 
Art. 21 - Nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) terá preferência o uso habitacional largura de 20,00m (vinte metros).

dos imóveis, sendo permitido o uso não-habitacional e o uso misto somente para atividades de 
baixo impacto e obedecidas as diretrizes estabelecidas na Tabela 01 – Impactos Urbanos do §2º. Na Zona Especial de Interesse Urbanístico 02-2a (ZEIU 02-2a), os usos habitacional, 
ANEXO VI. multifamiliar e não-habitacional, somente serão permitidos após a adequação das ruas internas, 

nos termos da legislação vigente, ficando proibida a atividade não-habitacional em vias com 
§1º. Nas Zonas Especiais de Interesse Social, deverão ser obedecidos os seguintes largura inferior a 12,00m(doze metros).

afastamentos mínimos das construções, conforme ANEXO VI, Tabela 03: 
§3º Na zona especial de Interesse Urbanístico 02-2a, o recuo frontal mínimo será de 7,50m 

I - nos loteamentos sociais: os estabelecidos para usos habitacionais unifamiliares; (sete metros e cinqüenta centímetros) para os lotes que possuam testadas frontal para os 
corredores públicos de 5,00m (cinco metros) de largura. 

II - nas residências em série e/ou nos conjuntos residenciais: os estabelecidos para usos 
habitacionais multifamiliares, atendendo as recomendações dos artigos 66 a 75 desta lei. Art. 27 - As Zonas Especiais de Interesse Urbanístico 02-2b (ZEIU 02-2b) são também 

consideradas Zonas Especiais de Interesse Industrial (ZEII) e toda solicitação para uso e 
§2º. Nas vias residenciais das Zonas Especiais de Interesse Social que tenham 12,00m (doze ocupação do solo nestas áreas, deverá atender às seguintes exigências:

metros) de largura, o afastamento frontal mínimo será de 4,00m (quatro metros), sendo 
permitidas, nas mesmas, o uso não-habitacional de baixo impacto, apenas mediante anuência do I – submeter-se à análise da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU). (SEPLAN) através de Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU), para adequação de abertura de vias 

transversais, ao norte e ao sul do prolongamento da Av. Marcelino Pires;
§3º. Nas vias coletoras das Zonas Especiais de Interesse Social as construções para os usos 

não-habitacionais só poderão ser feitas no alinhamento caso a via tenha largura mínima de II – passar por análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU);
20,00m (vinte metros).

III – as vias que deverão ser abertas perpendiculares ao prolongamento da Av. Marcelino 
§4º. Nas vias coletoras ou de maior hierarquia das Zonas Especiais de Interesse Social Pires deverão distar no máximo 250,00m (duzentos e cinqüenta metros) uma da outra;

(ZEIS) ou em conjuntos residenciais, as atividades não-habitacionais com categoria classificada 
acima de médio impacto, só poderão ser aprovadas mediante análise da Secretaria Municipal de Parágrafo único. Fica proibido o bloqueio de acesso ao norte e ao sul das Zonas Especiais de 
Planejamento (SEPLAN), com parecer do CMDU. Interesse Urbanístico 02-2b (ZEIU 02-2b), e, em caso de assim se verificar, deverá ser feita uma 

intervenção urbanística para que as indústrias e/ou os estabelecimentos comerciais não sejam 
§5º. Nas Zonas Especiais de Interesse Social a serem implantadas, as vias que possuam implantados bloqueando esse acesso. 

menos de 20,00m (vinte metros) de largura não poderão ser classificadas como coletoras.
Art. 28 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN), juntamente 

§6º. Toda edificação de esquina nas Zonas Especiais de Interesse Social, em cruzamento de com a Procuradoria Geral do Município (PGM), formalizarão as orientações para a regularização 
vias de 12,00m (doze metros) de largura, seja este com ruas iguais ou de hierarquia superior, das Zonas Especiais de Interesse Urbanístico 03 (ZEIU 03).
deverá ter um chanfro de 45º (quarenta e cinco graus), possibilitando maior visibilidade aos 
transeuntes de veículos nas vias. Art. 29 - As orientações e parâmetros urbanísticos das Zonas Especiais de Interesse 

Urbanístico 04 (ZEIU 04) seguirão às determinações da Secretaria Municipal de Planejamento e 
§7º. Os lotes das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e os lotes nos loteamentos de Meio Ambiente (SEPLAN) para os Distritos de Dourados.

interesse social deverão ter dimensão mínima de 220,00m² (duzentos e vinte metros quadrados), 
sendo que as unidades territoriais privativas dos condomínios urbanísticos poderão ser de CAPÍTULO VI
200,00(duzentos metros quadrados), conforme inciso V do artigo 106 desta lei. DAS ZONAS DE OCUPAÇÃO ESPECIAL

§8º. Os lotes das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e dos loteamentos sociais e as Art. 30 - As Zonas de Ocupação Especial (ZOE) são as descritas e indicadas nos Mapas 02A 
unidades territoriais privativas dos conjuntos residenciais deverão dispor de testada frontal e 02B do ANEXO III da presente lei, sendo o uso e a ocupação do solo nestas zonas restringidos, 
mínima de 10,00m (dez metros) conforme inciso I do artigo 108 desta lei. considerando-se que as atividades lá existentes exigem cuidados especiais e necessitam de 

observação, por parte do município, para que outras atividades a serem implantadas no entorno 
§9º. Os lotes das Zonas Especiais de Interesse Social deverão ter taxa de ocupação máxima de não ocasionem transtornos e/ou incômodos específicos relacionados com cada uma das 

70% (setenta por cento), para qualquer uso, ressalvados os imóveis situados nos BNHs, indicados no atividades especiais previamente instaladas na zona, a fim de se manter uma utilização e 
ANEXO XC do Plano Diretor, que terão taxa de ocupação máxima de 80% (oitenta por cento). ocupação do solo compatíveis com as atividades já existentes.

§10. Os parâmetros urbanísticos das Zonas Especiais de Interesse Social se encontram na §1º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, são consideradas atividades especiais 
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dentro das Zonas de Ocupação Especial (ZOE): §1º. O limite das Áreas Urbanas corresponde ao fundo dos lotes lindeiros às vias demarcadas 

I – Aeroporto, e o seu entorno abrangido por um raio de 03 km (três quilômetros); no mapa referido no caput deste artigo. Nestes limites os usos e parâmetros urbanísticos 
II – Hospital Universitário, e seu entorno abrangido por um raio de 500m (quinhentos permitidos serão aqueles correspondentes às Áreas Urbanas menos restritivas.

metros);
III – Hospital Evangélico, e seu entorno abrangido por um raio de 500m (quinhentos § 2º- A Densidade Demográfica e a densidade de construção serão controladas nas Áreas 

metros); Urbanas para não sobrecarregar a infra-estrutura instalada e o sistema viário.
IV – Usina Velha, e seu entorno abrangido por um raio de 300m (trezentos metros);
V – Eixo universitário, entre as Instituições de Ensino Superior - UNIDERP/UNIGRAN, § 3º - Para os usos especificados na Tabela 01 do ANEXO VI, dentre aqueles que necessitam 

situado na Rua Manoel Santiago entre a Av. Presidente Vargas e a Rua Aurora Augusta de Mattos; de análise especial, a sua liberação deverá ser feita mediante justificativa técnica do CMDU e/ou 
VI – Escola MACE e reitoria da UFGD, e seu entorno abrangido por um raio de 300m da SEPLAN, quanto aos itens I a VIII do § 3º do art. 77 desta lei - Dos usos geradores de 

(trezentos metros); incômodos. 
VII – Campus Integrado das Universidades – UEMS/UFGD;
VIII – Shopping Avenida Center/Rodoviária, e seu entorno abrangido por um raio de 500m §4º As edificações de uso habitacional multifamiliar, verticais ou horizontais:

(quinhentos metros);
IX – ZEIAs Urbanas - Áreas destinadas aos futuros Parques Lineares Laranja Doce, I - serão permitidas em todas as Áreas Urbanas, preferencialmente, nas vias coletoras ou de 

Paragem e Rego D’água, ao longo de toda sua extensão; hierarquia superior, conforme estabelece Tabela 02 do ANEXO VI – parâmetros urbanísticos.
X - Presídio Harry Amorim Costa, num raio de 1.000m (um mil metros);
XI – Zona e Área de Restrição Urbana. II – terão permissão restritiva na Área Residencial II e na Área de Restrição Urbana, 

mediante análise e parecer da SEPLAN e do CMDU.
§2º. Para fins de dimensionamento das áreas abrangidas por raio, a medição deverá ser 

tomada a partir do centro da área em questão. III - serão controladas pela SEPLAN quanto à capacidade de suporte da infra-estrutura 
existente e a Densidade Demográfica máxima permitida.

§3º. Para o uso e ocupação do solo nas áreas das Zonas de Ocupação Especial (ZOE) deverão 
ser observados os seguintes parâmetros, quanto aos tipos de incômodos a serem observados em Seção I
cada zona, dentre outros aspectos legais aplicáveis: DA ÁREA ESPECIAL DE CENTRO (AEC)

I – geração de ruído; Art. 37 - A Área Especial de Centro (AEC) é a compreendida dentro do quadrilátero formado 
II – geração de odores; pelas seguintes vias: AO NORTE, Rua Oliveira Marques; AO SUL, Av. Joaquim Teixeira Alves; 
III – geração de fumaça; AO LESTE, Rua Ediberto Celestino de Oliveira, AO OESTE, Rua Floriano Peixoto.
IV – vibração;
V – radiação; §1º. Os usos predominantes na Área Especial de Centro (AEC) são o não-habitacional e o 
VI – poluição hídrica; habitacional multifamiliar.
VII – poluição atmosférica;
VIII – poluição sonora; §2º.  Para edificações novas ou reformas acima de 1.000m² (um mil metros quadrados) de 
IX – iluminação de anúncios; construção, ou para exercício de atividades que demandem grande circulação de veículos, assim 
X – aumento de tráfego ou transtorno no trânsito; considerados movimento acima de 100(cem) veículos por período de uma hora, será exigida 
XI – outros incômodos gerados por atividades que apresentem algum grau de Análise Especial (AE), atendendo ao disposto no parágrafo §5º do artigo 113 desta lei 

incompatibilidade com a atividade principal instalada. complementar.

§4º. Para deferimento de ocupação do solo na região da Zona Especial do Aeroporto, serão Seção II
observadas as determinações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC - ou de qualquer DA ÁREA CENTRAL PRINCIPAL I (ACP I)
outro órgão nacional que regule sobre áreas no entorno de aeroportos, além das exigências 
municipais. Art. 38 - A Área Central Principal I (ACP I) é a compreendida dentro do quadrilátero 

especificado no Mapa 03A do ANEXO IV da presente Lei Complementar. 
§5º. Mediante estudos próprios e consulta aos órgãos municipais pertinentes e ao Conselho 

Municipal do Plano Diretor, poderão ser especificadas outras áreas que sejam caracterizadas Parágrafo único: A Área Central Principal I (ACP I) corresponde à área urbana de forte 
como Zona de Ocupação Especial (ZOE). tendência ao uso não-habitacional e habitacional multifamiliar em edificações verticais, usos 

estes que devem ser controlados pela presente lei considerando a densidade demográfica.
CAPÍTULO VII
DAS ZONAS URBANAS DOS DISTRITOS Seção III

DA ÁREA CENTRAL PRINCIPAL II (ACP II)
Art. 31 - A Zona Urbana dos Distritos é toda área delimitada por um perímetro urbano, 

determinado por lei. Art. 39 - A Área Central Principal II (ACP II) é a compreendida dentro do quadrilátero 
especificado no Mapa 03A do ANEXO IV da presente Lei Complementar.

Parágrafo Único - O Poder Executivo efetuará levantamento técnico de toda a área urbana 
para obter uma delimitação específica dos distritos, traçar as vias do sistema viário urbano e Parágrafo único: A Área Central Principal II (ACP II) tem vocação para atividades com 
definir suas hierarquias. impacto maior que as permitidas na Área Central Principal I (ACP I), com acomodação para 

algumas atividades de serviços e pequenas indústrias, apesar de ser também uma área urbana com 
Art. 32 - Enquanto não houver definição das áreas urbanas dos distritos, do sistema viário forte tendência ao uso não-habitacional e habitacional multifamiliar. 

básico, assim como as diretrizes de uso e ocupação do solo, o acompanhamento do 
desenvolvimento urbano dos distritos deve ser feito mediante análise do Conselho Municipal de Seção IV
Desenvolvimento Urbano. DA ÁREA CENTRAL SECUNDÁRIA I (ACS I)

Art. 33 - As zonas urbanas dos Distritos deverão observar os parâmetros urbanísticos Art. 40 - A Área Central Secundária I (ACS I) é delimitada pelo polígono  determinado no 
apontados no ANEXO VI, Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos. Mapa 03A do ANEXO IV da presente Lei complementar.

TÍTULO III §1º. Na Área Central Secundária I, os usos não-habitacionais e habitacionais multifamiliares 
DA ZONA URBANA DO DISTRITO SEDE serão incentivados nas vias em que houver infra-estrutura básica, sendo controlada a densidade 

demográfica e a densidade de construção visando não sobrecarregar a capacidade de suporte da 
Art. 34 - A Zona Urbana do Distrito Sede é toda área delimitada por um perímetro urbano, infra-estrutura instalada, podendo absorver usos não-habitacionais e habitacionais 

determinado por lei. multifamiliares, desde que observado o grau de incômodo urbanístico e à vizinhança.

Art. 35 - Para fins de aplicação das normas de uso e ocupação do solo a Zona Urbana divide- §2º. Na Área Central Secundária I (ACS I), todos os trechos de ruas de sentido norte-sul 
se em Áreas Urbanas . entre a Av. Joaquim Teixeira Alves e a Rua Oliveira Marques, poderão ter o uso não-habitacional 

igual ao estabelecido para as vias coletoras da mesma Área, salvo aquelas de hierarquia superior, 
§1º Havendo sobreposição das Áreas Urbanas com Zonas Especiais de Interesse Ambiental que poderão abrigar atividades de maior impacto mediante análise especial.

ZEIA ou Zonas Especiais de Interesse Industrial – ZEII prevalecem os parâmetros das Zonas 
Especiais. Seção V

DA ÁREA CENTRAL SECUNDÁRIA II (ACS II)
§ 2º- As áreas urbanas com diferentes parâmetros de uso e ocupação do solo são 

denominadas: Art. 41 - A Área Central Secundária II (ACS II) é delimitada pelo polígono apresentado no 
ANEXO IV da presente Lei Complementar, denominado de Mapa 03A – Áreas Urbanas, tendo 

I – Área Especial de Centro (AEC); vocação para usos não-habitacionais de comércio, serviços e indústrias de pequeno a médio porte.
II – Área Central Principal I (ACP I);
III – Área Central Principal II (ACP II); §1º. As vias da Área Central Secundária II (ACS II) poderão absorver usos não-habitacionais 
IV – Área Central Secundária I (ACS I); e habitacionais multifamiliares, observando-se o grau de incômodos urbanísticos e à vizinhança.
V – Área Central Secundária II (ACS II);
VI – Área Especial de Serviços (AES); §2º Na Área Central Secundária II (ACS II), todo trecho de rua de sentido Norte-Sul entre a 
VII – Área de Uso Misto (AUM); Av. Joaquim Teixeira Alves e a Rua Guia Lopes e sua continuidade em segmentos de rua até o 
VIII – Área Residencial I (ARI); Jardim Márcia, poderão ter o uso não-habitacional igual ao estabelecido para as vias coletoras da 
IX – Área Residencial II (ARII); mesma Área, salvo aquelas de hierarquia superior, que poderão abrigar atividades de maior 
X – Área de Restrição Urbana. impacto, respeitado o disposto na Tabela 01 do ANEXO VI da presente Lei Complementar.

CAPÍTULO I Seção VI
DAS ÁREAS URBANAS DA ÁREA ESPECIAL DE SERVIÇO (AES)

Art. 36 - As Áreas Urbanas do Distrito Sede do Município são as demarcadas no Mapa 03 do Art. 42 - A Área Especial de Serviço (AES) é aquela delimitada pelo polígono apresentado 
ANEXO IV da presente Lei Complementar, devendo obedecer aos parâmetros para o uso e no Mapa 03A do ANEXO IV da presente Lei complementar.
ocupação do solo, quanto aos impactos urbanos e parâmetros urbanísticos, constantes nas Tabelas 
01 e 02 do Anexo VI. Parágrafo único: Todos os trechos de vias de sentido leste-oeste, entre as Ruas 20 de 
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Dezembro e Cafelândia, estas últimas inclusive, são denominados vias de serviço e poderão ter o veículos de médio porte.
uso não-habitacional igual ao estabelecido para as vias coletoras da mesma Área, salvo aquelas de 
hierarquia superior, que poderão abrigar atividades de maior impacto. §1º. Toda via de circulação a ser aberta, integrante ou não de arruamento ou parcelamento, 

será enquadrada em uma das categorias constantes no caput  deste artigo, aplicando-se os 
Seção VII critérios estabelecidos para cada tipo de via. 
DA ÁREA DE USO MISTO

§2º. Os enquadramentos das vias de circulação disciplinadas por esta hierarquização, 
Art. 43 - A Área de Uso Misto (AUM) é delimitada pelos polígonos apresentados no Mapa quando necessário, serão atualizados por ato do Executivo Municipal, ouvido o Conselho 

03A do ANEXO IV da presente Lei complementar. Municipal de Desenvolvimento e Urbanização – CMDU.

§1º. A área de uso misto é a mais abrangente da Zona Urbana do Distrito Sede do Município, Art. 50 - O uso e ocupação do solo nas vias do sistema viário dependem da Área Urbana em 
possibilitando a descentralização das atividades comerciais e de serviços da cidade para melhor que se encontram, devendo ser seguidas as indicações constantes das tabelas seguintes do Anexo 
atender à população local. VI da presente lei: 

§2º. As atividades não-habitacionais e habitacionais multifamiliares são permitidas, I - Tabela 01 – Impactos Urbanos;
preferencialmente, nas vias coletoras ou de maior hierarquia do que estas. II Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos;

III - Tabela 03 – Afastamemtos
Seção VIII IV - Tabela 04 – Hierarquia do Sistema Viário
DA ÁREA RESIDENCIAL I (AR I) V - Tabela 05a - Estacionamento – dimensões mínimas e  05b - Estacionamento – número de 

vagas.
Art. 44 - A Área Residencial I (AR I) é delimitada pelo polígono apresentado no Mapa 03A 

do ANEXO IV da presente Lei complementar. SEÇÃO I
DOS EIXOS PRINCIPAIS

§1º. O uso predominante da Área Residencial I (AR I) é o habitacional unifamiliar, sendo 
permitido uso habitacional multifamiliar, preferencialmente, nas vias coletoras ou de hierarquia Art. 51 - Eixos principais (EP) são aquelas vias que fazem a ligação da cidade com as 
superior. rodovias intermunicipais, assim determinadas:

§2º. Os usos não-habitacionais de baixo e médio impactos são permitidos nas vias coletoras I - Av. Marcelino Pires;
ou de hierarquia superior, e os usos de baixo impacto são permitidos nas vias locais, desde que II - Av. Guaicurus;
atendam ao disposto na Tabela 01 - ANEXO VI da presente Lei Complementar. III - Av. Hayel Bon Faker;

IV - Av. Presidente Vargas;
§3º As edificações de uso habitacional multifamiliar na modalidade residências em série V - Av. Coronel Ponciano;

horizontal e/ou vertical, poderão ser permitidas nas vias locais da Área Residencial I (AR I), VI - Av. General Osório.
mediante análise e parecer da SEPLAN e parecer do CMDU.

§1º. Os Eixos Principais são vias de acesso à cidade, com trechos apropriados à circulação de 
SEÇÃO IX veículos grandes e pesados, como o tráfego de caminhões com carga e descarga intensa, e que têm 
DA ÁREA RESIDENCIAL II (AR II) capacidade de suporte para absorver usos de alto impacto e de maior porte nos seus lotes lindeiros.

Art. 45 - A Área Residencial II (AR II) é delimitada pelos polígonos apresentados no Mapa §2º. Os usos de alto impacto e/ou de incômodo urbanístico e/ou à vizinhança local que não se 
03A do ANEXO IV da presente Lei complementar. encontrarem definidos no ANEXO VI da presente Lei Complementar, denominada de Tabela 01 – 

Impactos Urbanos, deverão ser analisados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio 
§1º. A área residencial II possui vocação para uso habitacional unifamiliar, sendo Ambiente (SEPLAN), e possuir o parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

permitidos, mediante aprovação da SEPLAN, os seguintes usos: (CMDU).

I - habitacional multifamiliar na modalidade residências em série horizontal, com unidades §3º. A falta de rede de esgoto sanitário é fator limitador para a aprovação dos usos de alto 
de moradia de, no mínimo, 120,00m² (cento e vinte metros quadrados); impacto das vias previstas neste artigo, depende sempre de análise da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN) e se processará mediante adequação por meio do 
II - habitacional multifamiliar na modalidade edificação vertical, apenas nas vias estruturais; licenciamento ambiental a ser realizado pelo órgão competente municipal e, se necessário, pelos 

órgãos estadual e federal.
III - não-habitacional de baixo e médio impacto, nas vias coletoras e estruturais, sendo 

possível, com restrição, o uso não-habitacional de baixo impacto, nas vias locais. §4º. Os transportes de carga nos eixos principais nas Áreas Centrais – AEC e ACP I e II - 
(Área Especial de Centro e Área Central Principal I e II) serão limitados, respeitando-se o horário 

§2º. As edificações verticais de uso misto serão permitidas apenas nas vias estruturais ou de para carga e descarga de produtos, estabelecidos em lei. 
hierarquia superior, mediante análise da SEPLAN.

SEÇÃO II
SEÇÃO X DOS EIXOS SECUNDÁRIOS
DA ÁREA DE RESTRIÇÃO URBANA (ARU)

Art. 52 - Os Eixos Secundários (ES) são vias internas da malha urbana que têm capacidade 
Art. 46 - A Área de Restrição Urbana (ARU) é delimitada pelos polígonos apresentados no de suporte para usos de médio a grande porte, dependendo de sua localização nas Áreas Urbanas, 

Mapa 03A do ANEXO VI da presente Lei complementar. assim determinadas:

§1º. A área descrita no caput possui vocação para uso, preferencialmente, habitacional I - Av. Weimar Gonçalves Torres;
unifamiliar, de baixa densidade demográfica, por se tratar de área de transição entre a zona urbana II - Av. Joaquim Teixeira Alves;
e a reserva indígena de Dourados. III - Av. Onofre Pereira de Matos;

IV - Av. Antônio Emílio de Figueiredo;
§2º- Os usos não-habitacionais nessa área dependerão de análise e aprovação pelo CMDU, e V - Av. Cuiabá.

mediante apreciação da conveniência pela SEPLAN.
§1º. Nos eixos definidos neste artigo, os usos poderão ser de baixo, médio e alto impacto, 

§3º. Na Área de Restrição Urbana (ARU), será permitido o uso habitacional multifamiliar dependendo da sua localização, conforme a Área Urbana em que se encontram, conforme Tabela 
apenas nas vias estruturais ou de hierarquia superior. 01 – Impactos Urbanos.

§4º. A dimensão mínima dos lotes na Área de Restrição Urbana (ARU) é de 1.500,00m2 (um §2º. Os usos de grande porte e/ou alto impacto nesses eixos dependerão da dimensão da 
mil e quinhentos metros quadrados). pista de rolamento existente, onde será observado se no trecho onde está localizado o imóvel 

há dimensão suficiente da pista de rolamento para manobras de veículos de médio e grande 
CAPÍTULO II porte, e se os usos dos imóveis da vizinhança estão compatíveis com aqueles que se pretende 
DO SISTEMA VIÁRIO implantar naquela localização, e ainda se o grau de impacto sonoro é suportável, conforme 

legislação e mediante análise da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 
Art. 47 - O Sistema Viário é apresentado no ANEXO V desta Lei Complementar, (SEPLAN). 

denominado MAPA 04A – Do Sistema Viário e no ANEXO VI, denominado Tabela 04 – 
Hierarquia do Sistema Viário. SEÇÃO III

DOS EIXOS DE SUPORTE
Art. 48 - O Sistema Viário é hierarquizado a partir das vias que possuem potencial de maior 

fluxo de veículos e de melhor ligação da malha viária, possibilitando a adequação do serviço de Art. 53 - Os Eixos de Suporte (ESU) são aqueles que dão suporte aos eixos sobrecarregados, 
transporte público coletivo, de transporte de cargas e do trânsito de veículos e bicicletas, desde que compatíveis com a capacidade das condições urbanísticas locais, aplicando-se-lhes as 
conforme dispõe o ANEXO V da presente Lei Complementar, denominado de Mapa 04A – Do disposições dos §1º e §2º do art. 52, para a implantação de determinados usos.
Sistema Viário.

Parágrafo único. São Eixos de Suporte:
Art. 49 - O Sistema Viário deverá comportar dimensões mínimas, dispostas no ANEXO VI I - Rua Rio Brilhante;

da presente Lei Complementar, denominado de Tabela 04 – Hierarquia do Sistema Viário, e II - Rua Bela Vista.
seguirá o grau hierárquico descrito abaixo, partindo do maior para o menor:

SEÇÃO IV
I - Eixos Principais: adequados ao transporte coletivo e de cargas; DAS VIAS ESTRUTURAIS
II - Eixos Secundários: adequados ao transporte coletivo e de cargas;
III – Eixos de Suporte: adequados ao transporte coletivo e de cargas; Art. 54 - As Vias Estruturais (VE) são aquelas vias internas da malha urbana que fazem 
IV - Vias Estruturais: adequadas ao transporte coletivo e veículos de médio porte; ligação com outras vias de igual ou maior porte, facilitando o escoamento e o fluxo de veículos da 
V - Vias Coletoras: adequadas ao transporte coletivo e veículos de médio porte; cidade. São vias com potencial para usos não-residenciais, cujo grau de impacto suportável 
VI - Vias Locais: adequadas à circulação de veículos de médio porte; depende da Área Urbana em que o trecho se encontra.
VII – Vias Residenciais das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): adequadas à 

circulação de veículos de médio porte; SEÇÃO V
VIII - Vias para Ciclovias: adequadas, preferencialmente, à circulação de bicicletas e DAS VIAS COLETORAS
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Art. 55 - As Vias Coletoras (VC) têm por objetivo a distribuição do tráfego proveniente ou II - Residências em série: quando há o agrupamento de 3 (três) ou mais moradias no mesmo 

destinado a outras vias e oferecer possibilidade de usos não-habitacionais aos bairros, desviando lote até o limite de 20 (vinte).
a concentração de comércio e serviço nas áreas centrais da cidade. III - Conjuntos Residenciais Horizontais: são edificações destinadas a uso habitacional 

multifamiliar de até 2 (dois) pavimentos, podendo ter sua implantação isolada ou geminada, 
SEÇÃO VI respeitando-se as condicionantes do §1º deste artigo.
DAS VIAS DE SERVIÇO IV- Conjuntos Residenciais Verticais: são edificações destinadas a usos habitacional 

multifamiliar acima de 2 (dois) pavimentos, respeitando as condicionantes do §1º deste artigo.
Art. 56 - As Vias de Serviço (VS) são vias pertencentes à Área Especial de Serviço (AES), 

que possuem a função de absorver as atividades de serviços em geral, não sendo recomendado o Parágrafo Único: As residências geminadas, em série e os Conjuntos Residenciais 
uso habitacional em seus lotes lindeiros. . Horizontais e Verticais poderão ser edificados nas Áreas Urbanas determinadas por esta lei, 

respeitando-se o disposto no §4º do art.36 e nos artigos 45 e 46 desta lei, de acordo com a via em 
SEÇÃO VII que se encontra o imóvel a ser edificado e a infra-estrutura existente no local, desde que sejam 
DAS VIAS LOCAIS observadas as orientações do ANEXO VI, Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos, constante na 

presente lei. 
Art. 57 - As Vias Locais (VL) são vias de uso prioritariamente residencial, podendo haver 

uso não-residencial de baixo impacto com clientela que envolva reduzida demanda de veículos e SEÇÃO I
pessoas. RESIDÊNCIAS GEMINADAS

SEÇÃO VIII Art. 63 - Consideram-se residências geminadas, 2 (duas) unidades de moradia contíguas, 
DAS VIAS RESIDENCIAIS DAS ZEIS -ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL num mesmo lote, constituindo-se em 2 (duas) unidades territoriais privativas e que possuam uma 

parede em comum, atendendo as seguintes condições:
Art. 58 - As Vias Residenciais das Zonas Especiais de Interesse Social (VRZ) são vias que 

pertencem a loteamentos sociais, geralmente com largura de 12,00 metros, inferior às demais ruas I – constituam um único motivo arquitetônico;
da cidade, onde o uso não-habitacional é restrito, atendendo ao disposto no artigo 21 desta lei. II – seja devidamente indicado no projeto a fração ideal de cada unidade territorial privativa, 

que não poderá ser inferior a 180,00m2 (cento e oitenta metros quadrados), com testada mínima 
SEÇÃO IX de 6,00m (seis metros);
DAS VIAS PARA CICLOVIAS III – os afastamentos deverão seguir às instruções da Tabela 03 - Afastamentos e do art. 118 

desta lei complementar;
Art. 59 - As Vias para ciclovias são as ruas, avenidas ou outras vias, com dimensão mínima IV - os demais parâmetros urbanísticos serão seguidos conforme o Anexo VI - Tabela 02 – 

de 20,00m (vinte metros) de caixa, onde as ciclovias ou ciclo-faixas são implantadas e o fluxo de Parâmetros Urbanísticos.
ciclistas é preferencial ao de veículos, podendo estes últimos fazer uso das mesmas, porém a 
baixa velocidade. Art. 64 - O lote destinado às residências  geminadas somente poderá ser desmembrado 

quando:
Parágrafo único.  A Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente– SEPLAN, irá 

traçar novas vias para ciclovias, observando ao disposto nesta lei. I – resultar, para cada unidade desmembrada, uma testada mínima de 12,00m (doze) metros;
II – resultar, para cada unidade desmembrada, uma dimensão mínima de 360,00m2 

TÍTULO IV (trezentos e sessenta metros quadrados).
DO USO DO SOLO E DAS EDIFICAÇÕES 

SEÇÃO II
CAPÍTULO I RESIDÊNCIAS EM SÉRIE- EDIFICAÇÃO HORIZONTAL
DO TIPO DE UTILIZAÇÃO

Art. 65 - Consideram-se residências em série, o agrupamento de 3 (três) ou mais unidades de 
Art. 60 - Para efeito da aplicação desta lei, entende-se por uso do solo o tipo de utilização moradia contíguas, contendo o pavimento térreo mais segundo pavimento, nos modelos kitnetes, 

e/ou de atividade dada ao imóvel urbano ou rural, definidas como: blocos de apartamentos ou casas, dispostas num mesmo lote,  até um limite de 20 (vinte) unidades 
residenciais, atendendo as seguintes disposições:

I - Habitacional: uso destinado à edificação para moradia (residência), subdivide-se em:
a) Habitacional Unifamiliar: é o uso caracterizado pela utilização de uma única unidade I – somente poderão ser construídos em áreas urbanas onde for permitido o uso Habitacional 

residencial (moradia) no lote; Multifamiliar.
b) Habitacional Multifamiliar: aquele caracterizado pela utilização de duas ou mais II - poderão ser transversais ao alinhamento predial, com corredor de acesso, sendo que o 

unidades residenciais no lote; número de unidades de moradia dispostas para o corredor não poderá ser superior a 10 (dez), num 
II – Não-habitacional: os de usos comunitários, comerciais, de serviços, industriais, mesmo alinhamento;

turísticos, agropecuários, extrativistas e outros, subdivide-se em: III – poderão ser paralelas ao alinhamento predial, ao longo do logradouro público, num 
a) Não-habitacional unitário: aquele caracterizado pela utilização de uma única unidade limite de 20 (vinte) unidades de moradia.

não-habitacional no lote; IV – a dimensão máxima do lote para serem implantadas as residências em série é de 10.000 
b) Não-habitacional múltiplo: aquele caracterizado pela utilização de duas ou mais unidades m2 (dez mil metros quadrados).

não-habitacionais no lote; V – os afastamentos deverão seguir às instruções do ANEXO VI, Tabela 03 - Afastamentos e 
III – Misto: é aquele destinado ao uso habitacional e não-habitacional num mesmo lote. do art. 118 desta lei complementar.
IV - Ponto de Referência: é aquele uso de atividades não-habitacionais, impactantes ou não, VI - os demais parâmetros urbanísticos serão seguidos conforme o disposto no ANEXO VI, 

autorizados em lotes de uso habitacional ou não-habitacional, exclusivamente para exercício das Tabela 02 – Parâmetros urbanísticos.
atividades de: representação comercial, vendas via internet e emissão de notas ficais de prestação 
de serviços. §1º. O terreno deverá permanecer em nome de um só proprietário, ou em condomínio, sendo 

V – Serviço Particular em habitação: é o uso caracterizado pelo exercício de atividades não- que as áreas destinadas a acesso de veículos, circulação de pedestres e lazer serão áreas de uso 
habitacionais em lotes de uso habitacional, exercido por profissionais autônomos e profissionais comum, não fazendo parte da fração ideal privativa de cada residente.
liberais que exercem atividades  de baixo impacto.

§2º. As vagas de estacionamentos (garagem) dos veículos deverão seguir ao disposto no 
§ 1º-  Consideram-se como partes integrantes da indústria, quando implantadas no mesmo ANEXO VI, Tabela 05b estacionamento – número de vagas, podendo o mesmo estar contido na 

lote, além do setor produtivo, as que abriguem atividades complementares exclusivas, fração ideal de cada residência ou em um único espaço de uso comum.
necessárias ao funcionamento da atividade industrial, como escritórios, refeitórios, creches, entre 
outras. §3º. Acima de 10 (dez) moradias, deverá ser reservada uma área livre, de uso comum 

destinada ao lazer dos moradores, contida em um único espaço de uso comum, na proporção de 
§ 2º- Consideram-se como partes integrantes dos locais de culto, quando implantadas no 1/6 (um sexto) da soma da taxa de ocupação das unidades residenciais. 

mesmo lote, além da área destinada à assembléia religiosa, as que abriguem atividades 
complementares exclusivas, necessárias ao funcionamento da atividade principal, como: salas de §4º. Se as residências em série forem projetadas para ser implantadas em unidades 
aula, salões comunitários, refeitórios, casa paroquial, entre outras. territoriais privativas, fração do lote onde haverá edificação individualizada, estas deverão 

possuir área mínima de 180,00m2, com testada mínima de 6,00m (seis metros).
§ 3º- O uso misto habitacional/industrial só será permitido com atividade industrial de até 

médio porte, e de baixo impacto. Art. 66 - As edificações horizontais em série, implantadas transversais ao alinhamento 
predial, deverão obedecer às seguintes condições:

CAPÍTULO II
DO MODELO DE OCUPAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES I – para o caso de o corredor de acesso ser disposto ao centro, com unidades de moradia 

dispostas dos dois lados, o acesso será de, no mínimo, 4,00m (quatro metros) para a circulação de 
Art. 61 - Para efeito da aplicação desta lei, o modelo de ocupação das edificações são veículos e 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) para a calçada, sendo que a dimensão 

definidos como: mínima do passeio público será de 1,50m, destinado à circulação de pedestres de cada lado, 
perfazendo um total de 9,00m (nove metros).

I- Edificações geminadas: quando a implantação da edificação principal no lote se encontra II - para o caso de o corredor de acesso ser disposto na lateral, com unidades de moradia 
encostada nos limites laterais do mesmo; implantadas apenas de um lado, o acesso será de, no mínimo, 4,00m (quatro metros) para a 

II- Edificações horizontais: toda edificação de até 2 pavimentos, térreo mais segundo circulação de veículos e 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) para a calçada, sendo que a 
pavimento, independente do uso; dimensão mínima do passeio público será de 1,50m, destinado à circulação de pedestres no lado 

III- Edificações verticais: toda edificação com mais de 2 pavimentos, independente do uso; das edificações e 0,50m (cinqüenta centímetros) do outro lado, perfazendo um total de 7,00m 
IV- Edificações horizontais isoladas: quando se trata de uma ocupação unifamiliar por lote; (sete metros).
V- Edificações verticais isoladas: quando se trata de uma ocupação multifamiliar por lote - III - para a porção do corredor de acesso, disposto na lateral ou nos fundos das unidades de 

edifícios; moradia, onde não há entrada ou saída dos veículos para cada unidade, a área de circulação dos 
veículos poderá de, no mínimo, 3,00m (três metros) e a área de calçada de 2,50m (dois metros e 

Parágrafo Único: Para todos os modelos de edificação devem ser respeitados os preceitos cinqüenta centímetros) sendo que a dimensão mínima do passeio público será de 1,50m, 
desta lei, do Código de Obras e do Código de Posturas do município de Dourados, além das destinado à circulação de pedestres no lado das edificações e 0,50m (cinqüenta centímetros) do 
legislações pertinentes ao assunto. outro lado, perfazendo um total de 6,00m (seis metros).

IV – quando a distância entre o limite frontal do lote e o acesso à última unidade de moradia 
Art. 62 - A disposição das edificações de uso habitacional multifamiliar poderão ser: for entre 25,00m (vinte e cinco metros) e 30,00m (trinta metros) será exigido um cul-de-sac para o 

retorno dos veículos, cujo diâmetro será de, no mínimo, 13,00m (treze metros).
I – Residências geminadas: quando há o agrupamento de 2 (duas) unidades de moradia. V – quando a distância entre o limite frontal do lote e o acesso à última unidade de moradia 
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for maior do que 30,00m (trinta metros), o acesso dos veículos será de 6,00m, (seis metros), com III - rede de coleta de águas servidas;
sentido duplo e um cul-de sac deverá servir de retorno aos veículos, com diâmetro de 13,00m IV - rede de energia elétrica e iluminação;
(treze metros). V - corredores de acesso de veículos revestidos com paralelepípedos, blocos intertravados 

VI – será aceito o acesso de veículos com 3,00m três metros, se houver saída para os de concreto, asfalto, ou pavimentação similar;
mesmos, desde que não cruze o conjunto de uma via a outra; VI - corredores de acesso de pedestres com revestimento adequado ao pedestre, de, no 

VII – os corredores de acesso às residências não poderão interligar duas vias públicas, mínimo, 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de largura;
configurando a abertura de uma via de caráter público interna ao conjunto de casas; VII - arborização, à razão de 1 (uma) árvore para cada 300,00m² de área de terreno;

VIII - O terreno deverá possuir a seguinte infra-estrutura mínima, comum e exclusiva do VIII - local apropriado para a guarda de recipientes de lixo.
empreendimento, com projetos aprovados pelos órgãos competentes:

Art. 71 - Os conjuntos residenciais deverão possuir área de recreação e lazer para seus 
a) rede de drenagem de águas pluviais; moradores, constituindo um ou mais espaços de uso comum, obedecidas a seguinte proporção:
b) rede de abastecimento de água potável;
c) rede de coleta de águas servidas; I - 1/6 da soma da taxa de ocupação das unidades de moradia, ou
d) rede de distribuição de energia elétrica; II - 5% da área das unidades territoriais privativas, se esta for a modalidade escolhida.
e) corredores de acesso de veículos revestidos com paralelepípedos, blocos intertravados de 

concreto, asfalto, ou pavimentação similar; Art. 72 - Os conjuntos residenciais deverão possuir área destinada a estacionamento de 
f) passeio público na calçada com revestimento mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta veículos, nas condições estabelecidas no ANEXO VI – TabelaS 05a e 05b – estacionamentos.

centímetros) de largura em cimento alisado, ladrilhos hidráulicos, pedra miracema, ou similar;
g) local comum apropriado para guarda de recipientes de lixo. § 1.º No caso de conjunto residencial constituído por residências isoladas, geminadas ou em 

série transversais ao alinhamento predial, as vagas para estacionamento poderão estar contidas na 
Art. 67 - As residências em série, implantadas paralelas ao alinhamento predial, deverão fração ideal de cada residência ou agrupadas em um único espaço de uso comum.

obedecer às seguintes condições:  

I – O lote destinado às residências em série somente poderá ser desmembrado quando § 2.° No caso de conjunto residencial constituído por edifícios ou blocos de edifícios de 
resultar, para cada unidade desmembrada, uma dimensão mínima de 360,00m2 (trezentos e apartamento, as vagas de estacionamento poderão estar contidas nos edifícios, em subsolo, térreo 
sessenta metros quadrados) com uma testada mínima de 12,00m (doze) metros ou outro pavimento, ou ainda fora da projeção dos mesmos, compreendendo um ou mais espaços 

II - aplica-se às residências em série paralelas ao alinhamento predial o disposto no inciso de uso comum.
VIII do artigo 66 desta Lei.

Art. 73 - A aprovação dos projetos de construção de Conjuntos Residenciais Horizontais e 
SEÇÃO III Verticais deverá ser solicitada, primeiramente, por meio de GDU – Guia de Diretrizes 
DOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS HORIZONTAIS E/OU VERTICAIS Urbanísticas - à Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN) para serem 

analisados sob o ponto de vista da capacidade de suporte de infra-estrutura existente, condições 
Art. 68 - Considera-se conjunto residencial horizontal e/ou vertical, para efeito desta Lei, as urbanísticas e densidade demográfica e de construção na quadra. 

edificações em um mesmo lote, com mais de 20 (vinte) unidades de moradia ,constituídas por:
Art. 74 - As análises técnicas, inclusive as manifestações do Conselho Municipal de 

I – Edificações residenciais, horizontais ou verticais, quer sejam transversais ou paralelas ao Desenvolvimento Urbano (CMDU), deverão obedecer à classificação do porte e da natureza dos 
alinhamento predial; usos do solo, aos parâmetros de incômodo à vizinhança e incômodo urbanístico, além de outros 

II - Residências em série ou blocos de apartamentos de até 2 (dois) pavimentos, no caso de aspectos legais. 
edificações horizontais ou cima de 2 (dois) pavimentos, se for edificação vertical, quer sejam 
isoladas ou geminadas; CAPÍTULO III

III - Grupamento misto, formado por unidades descritas nos incisos I, e II do presente artigo, DO PORTE DAS EDIFICAÇÕES
compondo um conjunto residencial integrado.

Art. 75 - Para efeito de aplicação desta lei, as atividades constantes das categorias de uso 
§ 1º- Os afastamentos deverão seguir às instruções da do ANEXO VI – Tabela 03 - habitacional, não-habitacional e misto são classificadas, em relação ao seu porte, conforme as 

Afastamentos e dos art. 118, 120 e 122 desta lei complementar. seguintes especificações:

§ 2º- A dimensão máxima do lote para serem implantadas os conjuntos residenciais é de I - pequeno porte: quando a área de construção, dentro do lote, for inferior a 180,00m² (cento 
15.000 m2 (quinze mil metros quadrados). e oitenta metros quadrados);

II - médio porte: cuja área de construção, dentro do lote, seja igual ou superior a 180,00m² 
§ 3º- Os demais parâmetros urbanísticos serão seguidos conforme ANEXO VI - Tabela 02 – (cento e oitenta metros quadrados) e inferior a 400,00m² (quatrocentos metros quadrados);

Parâmetros urbanísticos. III - médio-superior (entre médio e grande porte): área de construção, dentro do lote, igual ou 
superior a 400,00m² (quatrocentos metros quadrados) e inferior a 900,00m² (novecentos metros 

Art. 69 - Os conjuntos residenciais horizontais e/ou verticais, deverão obedecer às seguintes quadrados);
condições: IV - grande porte: área de construção, dentro do lote,  igual ou superior a 900,00m² 

(novecentos metros quadrados);
I - o lote original deverá permanecer de propriedade de uma só pessoa ou em condomínio, e 

com as dimensões mínimas exigidas para a área urbana a que pertence; §1º. Para a verificação do porte da construção a área construída computável será aquela 
II - somente poderão ser construídos em vias e/ou áreas urbanas onde for permitido o uso relacionada com os espaços utilizados para a execução da atividade. 

Habitacional Multifamiliar.
III - os corredores de acesso dos conjuntos residenciais horizontais, implantados § 2º- Não será computável, para verificação do porte da construção, a área de 

transversais ao lote, deverão obedecer ao seguinte: estacionamento coberto para clientes, nos usos não-habitacionais.
a) quando destinados à passagem de veículos e pedestres, com residências em um só de seus 

lados, terão as seguintes dimensões mínimas: 6,00m (seis metros) de pista de rolamento, 2,50m §3º.  Ficam proibidas atividades de porte médio-superior e grande e de natureza perigosa ou 
(dois metros) para calçada na lateral edificada, com o passeio de 1,50m (um metro e cinqüenta nociva nas vias com largura (caixa de rua) igual ou inferior a 12,00m (doze metros), assim como 
centímetros) e 0,50m (cinqüenta centímetros) na lateral oposta, podendo este ser um canteiro,  nas Vias Locais de qualquer Área Urbana.
perfazendo um total de 9,00m (nove metros),

b) quando destinados à passagem de veículos e pedestres, e possuírem residências de ambos CAPÍTULO IV
os lados, terão as seguintes dimensões mínimas: 7,00m (sete metros) de pista de rolamento e DA NATUREZA DAS ATIVIDADES 
2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) para a calçada em cada lateral, com o passeio de 
1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), perfazendo um total de 12,00m – (doze metros) Art. 76 - As atividades constantes das categorias de uso habitacional, não-habitacional e 

c) quando destinados somente à passagem de veículos, terão largura mínima de 3,00m (três misto são classificadas, em relação à sua natureza, conforme as seguintes especificações:
metros) em mão única e de 6,00m (seis metros) em mão dupla;

d) quando destinados somente à passagem de pedestres, terão largura mínima de 2,50m (dois I- Perigosas: as que assim são consideradas pela legislação vigente, inclusive trabalhista, e 
metros e cinqüenta centímetros); as que possam dar origem a explosões, incêndios, trepidações, produção de gases, poeiras, 

e) os corredores de acesso às residências não poderão interligar duas vias públicas; exalações e detritos danosos à saúde ou que, eventualmente, possam pôr em perigo pessoas ou 
f) quando houver mais de 10 (dez) residências em um mesmo alinhamento, deverá ser propriedades circunvizinhas.

adotado, no final do corredor de acesso, um bolsão de retorno com diâmetro mínimo de 13,00m II- Nocivas: as que assim são consideradas pela legislação vigente, inclusive trabalhista, e as 
(treze metros) na pista de rolamento. que impliquem na manipulação de ingredientes, matérias-primas ou processos que prejudiquem a 

g) admite-se no recuo frontal a construção de guarita com até 10,00m² (dez metros saúde ou cujos resíduos líquidos ou gasosos possam poluir a atmosfera, cursos d’água e solo;
quadrados) de área, descontada a área coberta para o acesso de pedestres e veículos à edificação; III- Incômodas: as que possam produzir ruídos, gases, poeira, fumaça, exalações, resíduos, e 

h) admite-se no recuo frontal a construção de depósito transitório de lixo, ocupando a testada ainda perturbações ao tráfego de veículos, de ciclistas ou ao de pedestres e que possam 
frontal de até 2,00m (dois metros) com altura de até 2,10m (dois metros e dez centímetros) e área comprometer a segurança à circulação de pessoas e à vizinhança local;
construída de até 10,00m² (dez metros quadrados); IV- Adequadas: as que são compatíveis com a finalidade urbanística da área em que se 

encontram e não sejam perigosas, incômodas ou nocivas.
§ 2.° Os conjuntos residenciais horizontais implantados em unidades territoriais privativas 

deverão seguir as seguintes orientações: Parágrafo Único. Os usos não-habitacionais de natureza perigosa ou nociva não poderão ser 
de uso misto com o uso habitacional unifamiliar ou multifamiliar, e nem com outros que a 

I - a unidade, na qual será edificada cada residência, terá testada mínima de 6,00m (seis legislação vigente proíba. 
metros);

II – a unidade deverá possuir uma área livre de, no mínimo, 40% da área de projeção da CAPÍTULO V
residência; DOS USOS GERADORES DE INCÔMODO

III - unidade deverá possuir área mínima de 180,00m2 (cento e oitenta metros quadrados);
IV – o recuo frontal deverá ser de 3,00m (três metros) entre o limite da unidade com a área de Art. 77 - O grau de perturbação urbana gerado pelo uso ou ocupação do solo é o índice que 

uso comum e a edificação. determina o impacto da atividade, baseando-se no nível de incômodo que as atividades 
produzem, aferível através de um intervalo de 0 (zero) a 3 (três) para cada tipo de incômodo, 

Art. 70 - Os conjuntos residenciais deverão possuir a seguinte infra-estrutura mínima, observadas, para a sua realização, as normas deste capítulo. 
comum e exclusiva do empreendimento, com projetos aprovados pelos órgãos competentes:

§1º.Os graus suportáveis e as medidas mitigadoras de problemas deverão atender à presente 
I - rede de drenagem de águas pluviais; lei sem contrariar a legislação nacional, estadual e/ou local específica sobre cada assunto, 
II - rede de abastecimento de água potável; considerando a defesa da saúde e do sossego público.
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§2º. Os critérios a serem seguidos deverão respeitar àqueles estabelecidos pelo Conselho deverão ser consultados, a saber:

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e pela Lei Complementar (municipal) nº 055, de 19 de 
dezembro de 2002 (Política Municipal de Meio Ambiente – Lei Verde). I - órgão ambiental municipal e/ou estadual; 

II - Secretaria Municipal de Saúde, via Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e/ou 
§3º. Para os fins do disposto no caput do presente artigo, serão seguidas as diretrizes Vigilância Sanitária; e

constantes da Tabela 01 do ANEXO VI desta Lei Complementar, tendo por grau de impacto III - Corpo de Bombeiros.
suportável da atividade a soma dos níveis de incômodos gerados, mediante as seguintes 
diretrizes, para mensuração, relativos ao uso e ocupação do solo: SEÇÃO II

I- VETADO I - DO INCÔMODO URBANÍSTICO
II- Poluição Atmosférica: este nível de impacto é mensurado observando se a atividade 

causa odores fortes ou cheiros que mesmo agradáveis possam causar desconforto aos vizinhos, Art. 81 - Para fins desta lei, são entendidos como Incômodos Urbanísticos, os usos geradores 
além de observar sobre a emissão de gases, vapores ou material particulado que gerem algum de interferência no tráfego, considerando-se, para sua apuração:
incômodo;

III- Resíduo: este nível de impacto é mensurado observando-se a quantidade de resíduo que I – os usos com hora de pico do tráfego coincidente com o pico de tráfego geral;
a atividade produz e o incômodo causado pelo mesmo; II – os usos que utilizam veículos de grande porte com lentidão de manobra;

IV- Segurança: esta modalidade é mensurada observando-se o nível de perturbação à III – os usos que atraem grande circulação de automóveis;
segurança que a atividade causa aos vizinhos e aos transeuntes da via, seja pelo tipo de atividade e IV – os usos que atraem grande circulação de pedestres;
maquinário ou produtos para desenvolver a atividade no local, seja pelo fluxo ou tamanho dos V – os usos que atraem grande circulação de ciclistas.
veículos utilizados, assim como pelos transtornos causados no trânsito;

V- Pessoas: esta modalidade é mensurada observando-se o número de pessoas que a Art. 82 - Para os usos que necessitem Análise Especial, os Incômodos Urbanísticos serão 
atividade exige, que atrai, e o nível de incômodo que isso causa; dimensionados em cada imóvel, considerando as movimentações de pessoas, de ciclistas, de 

VI- Bicicletas: esta modalidade é mensurada observando-se o número de ciclistas que a veículos de pequeno e médio porte, e de veículos de grande porte.
atividade atrai, o nível de incômodo que isso causa ao trânsito de veículos e de pessoas;

VII- Veículos Pequenos: esta modalidade é mensurada observando-se o número de veículos Art. 83 - Para apuração dos Incômodos Urbanísticos, nos casos em que a Secretaria 
de pequeno e médio porte que a atividade atrai, e o nível de incômodo que isso causa; Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN) ou o Conselho Municipal de 

VIII- Veículos Grandes ou de Carga: esta modalidade é mensurada observando-se os Desenvolvimento Urbano (CMDU) entenderem necessário, será solicitado parecer do 
tamanhos e capacidade de carga dos veículos de transporte que a atividade atrai ou necessita para órgão municipal de trânsito, assim como dos órgãos Estadual e Federal de trânsito 
carga e descarga de produtos, e o nível de incômodo e perigo que isso causa. (DETRAN/MS e DNIT), sem prejuízo de consulta a outros órgãos de estreita relação com a 

atividade.
§ 4º. A Tabela 01 do ANEXO VI desta Lei Complementar trata das atividades de pequeno e 

médio porte e das atividades de natureza incômoda, conforme determina o inciso III do art.76 e a Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN) 
classificação do nível de incômodo de cada item é mensurada em: poderá exigir que o requerente apresente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental (EPIA) apresentando os índices de incômodos à vizinhança, urbanístico e 
I - nenhum incômodo, nível 0 (zero); ambiental para análise e parecer.
II - baixo incômodo, nível 1 (um);
III - médio incômodo, nível 2 (dois); CAPÍTULO VII
IV - alto incômodo, nível 3 (três). DOS EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO

§5º. A somatória dos níveis dos oito tipos de incômodos, citados nos incisos de  I a VIII , no Art. 84 - Os Empreendimentos de Impacto são aqueles cujos usos podem causar impacto 
§3º do artigo 77, resultará no grau de impacto que a atividade gera, impedindo ou não a atividade significativo e/ou alteração no ambiente natural ou construído, ou sobrecarga na capacidade de 
em determinado local. atendimento de infra-estrutura básica, quer sejam obras públicas ou privadas, habitacionais ou 

não-habitacionais.
§6º. O grau de impacto gerado, resultará na seguinte classificação: 

Art. 85 - São considerados Empreendimentos de Impacto, dentre outros que por sua natureza 
I- baixo impacto – até o grau 5 assim se caracterizam:
II- médio impacto – entre o grau 6 a 12
III- alto impacto – acima do grau  12 I - aqueles localizados em áreas com mais de 3ha (três hectares);

II - as edificações de uso não-habitacional com área construída total igual ou superior a 
§7º. No caso de atividades de porte médio-superior ou grande e de natureza perigosa ou 5.000m² (cinco mil metros quadrados);

nociva definidas nos incisos III e IV do art. 75 e nos incisos I e II do art. 76 respectivamente, que III - aqueles de natureza perigosa ou nociva independente do porte;
não estiverem apontadas na Tabela 01 do ANEXO VI desta Lei Complementar, a licença para IV – aqueles localizados na zona de expansão urbana ou zona rural de natureza perigosa ou 
exercer a atividade só poderá ser deferida se houver aprovação pelo Conselho Municipal de nociva e de relevante impacto ambiental ou urbanístico;
Desenvolvimento Urbano (CMDU). V – os conjuntos residenciais horizontais ou verticais que demandem densidade 

demográfica acima de 500 habitantes por ha.
§9º. As atividades de natureza adequada, definidas no item IV do art. 76,  são aquelas que 

atendem a todas as exigências quanto ao uso do imóvel. § 1º- Os empreendimentos descritos neste dispositivo e seus congêneres, serão considerados 
Empreendimentos de Impacto, mesmo que estejam localizados nas áreas inferiores a 3 ha ou que a 

§10. Para se obter a licença de localização, aprovação de projeto arquitetônico, expedição de área construída não ultrapasse 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados):
alvarás de construção e de funcionamento para atividades econômicas na cidade, expressas no art. 
132, além de outras exigências legais, serão seguidas as diretrizes constantes na Tabela 01 do I. aeroportos
ANEXO VI, onde também se encontram as exigências quanto ao Licenciamento Ambiental, II. pistas ou pontos de pouso e decolagem;
aprovação da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, necessidade e exigência de pátio de III. centro de convenções e/ou pavilhão de eventos;
manobras e de local para carga e descarga. IV. shopping centers;

V. hipermercados;
§11.Para as atividades com restrições de uso, relacionados ao distanciamento dos lotes por VI. centrais de carga e/ou descargas;

possuírem uso conflitante como: bares, lanchonetes com música ao vivo, hospitais, escolas, lan- VII.  centrais de abastecimento
house, entre outros, a distância será verificada entre os acessos principais dos empreendimentos. VIII. cerealistas, edificações destinadas a silagem e similares;

IX. estação de tratamento de água/esgoto/lixo;
§12. Para fins de aplicação desta Lei complementar, considera-se: X. terminais de transportes;

XI. garagem de veículos de transporte de passageiros;
I - Análise Especial (AE), a análise a ser realizada nos casos em que seja necessário parecer XII. centro ou parque de diversões;

da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN) e do Conselho Municipal XIII. cemitérios;
de Desenvolvimento Urbano (CMDU), visando determinar a aprovação, ou não, do uso a que se XIV. casas noturnas;
pretende; XV. indústrias de transformação pesada;

II - Permissão Especial (PE), a licença para exercício do uso do imóvel a qual só será deferida XVI. indústrias de processamento de alimentos/couros;
mediante o cumprimento das exigências impostas nesta Lei Complementar com apresentação de XVII. frigoríficos ou matadouros;
anuência dos vizinhos. XVIII. estabelecimentos de ensino técnico profissionalizante e/ou superior, universidades;

XIX. hospitais;
SEÇÃO I XX. hotéis de grande porte.
DO INCÔMODO À VIZINHANÇA XXI. presídios;

XXII. usinas de açúcar e álcool;
Art. 78 - Para fins desta lei, são considerados usos geradores de incômodo à vizinhança: XXIII. usinas de compostagem e reciclagem de resíduos sólidos urbanos;

XXIV. linhas de transmissão de mais de 230 KW;
I – usos potencialmente geradores de sons e ruídos; XXV. estações de transmissão de energia elétrica e subestações de transformação;
II – usos potencialmente geradores de poluição atmosférica; XXVI. postos de combustíveis;
III – usos que envolvem riscos de segurança; XXVII. torre de telefonia celular
IV – usos potencialmente geradores de resíduos com exigências sanitárias.

§ 2º. Os postos de combustíveis somente poderão ser implantados em terrenos com, pelo 
Art. 79 - Para os usos que necessitem Análise Especial (AE), será observado em cada imóvel menos, 500m (quinhentos metros) de distância um do outro, verificada por um raio partindo do 

o nível de: centro dos lotes.

I – VETADO § 3º. As atividades abaixo especificadas deverão distar  no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
II - poluição atmosférica, inclusive emissão de material particulado e odor; metros dos postos de combustíveis, contados a partir do limite dos estabelecimentos:
III - produção de resíduos perigosos conforme exigência sanitária;
IV - segurança quanto ao risco de incêndio, violência, criminalidade; contato com I- estabelecimentos que fabriquem, armazenem ou comercializem produtos explosivos e/ou 

equipamentos perigosos e animais perigosos. inflamáveis;
II- edifícios, garagens, hospitais, clínicas com internações, asilos, creches;

Art. 80 - Em caso de impossibilidade de mensuração dos incômodos indicados no artigo III- conventos, escolas, quartéis, templos religiosos, teatros, cinemas;
anterior, os órgãos das áreas específicas indicadas, dentre outros que se fizerem necessários, IV- outras edificações que favoreçam a concentração pública de pessoas.
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§4º. Toda atividade não-habitacional que demande mais de 100 (cem) pessoas entre da edificação. 

funcionários e clientela, em horário pontual, deverá passar por exame específico da SEPLAN 
para análise técnica quanto ao transtorno do tráfego e trânsito. Art. 90 - O índice CAB, multiplicado pela área do terreno, resulta na área de construção 

máxima permitida para o lote, determinando o potencial construtivo do mesmo.
§5º. As unidades prisionais, entendidas como presídios, penitenciárias, cadeias, casas de 

detenção, institutos correcionais, casas de recuperação de infratores e congêneres, com §1º. Para efeito do cálculo do potencial construtivo da obra, a área computável será a soma 
capacidade superior a 100 (cem) pessoas não poderão ser localizadas nas seguintes Áreas de todos os pavimentos e as áreas cobertas da edificação, com todos os elementos que os 
Urbanas:AEC, ACP I e II, AR I e II, ARU.  compõem.

§6º. As atividades que envolvem o uso de explosivos devem ser previamente submetidas à §2º. Para cálculo do potencial construtivo, utilizando-se do índice de Coeficiente de 
apreciação do Exército. Aproveitamento Básico, não serão computadas:

§7º. Não será permitida instalação de fábrica de fogos, pólvoras ou explosivos e seus I - as áreas de subsolos destinados à garagem (máximo dois pavimentos);
elementos acessórios, nem de engarrafadoras de gás, distribuidoras de combustíveis e de outros II - as áreas cobertas para garagens, quando estas tiverem caráter removível, como aquelas 
inflamáveis no perímetro urbano da cidade, exceto postos de abastecimento de combustíveis fixadas com elementos estruturais e de cobertura aparafusados;
automotivos de venda no varejo (postos de gasolina). III - as áreas descobertas, tais como piscina, solarium, entre outras;

IV - edificações como canil, quiosques, gazebos, entre outras similares.
§8º. Os depósitos de venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) e outros de consumo V – a área em edificações verticais, destinada à residência do zelador igual ou inferior a 60 

doméstico devem atender às normas técnicas do Departamento Nacional de Combustíveis m2 (sessenta metros quadrados).
(DNC), sendo que acima da classe III (três) poderão ser implantados apenas mediante análise e VI – área do pavimento térreo em pilotis, quando desembaraçado de qualquer vedação a não 
parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU). ser a das caixas de escadas, elevadores e controle de acesso, sendo estas últimas, limitadas a 30% 

(trinta por cento) da área do pavimento.
Art. 86 - A expedição de Licença de Localização, Alvará de Funcionamento e/ou a Instalação VII - helipontos, casas de máquinas e de bombas, caixas d'água e centrais de ar condicionado 

para os Empreendimentos de Impacto no Município, é condicionada à aprovação, pelos órgãos levantadas no plano da cobertura;
especializados do Município, de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Estudo Prévio de VIII - sacadas privativas de cada unidade autônoma, desde que não vinculadas às 
Impacto Ambiental (EPIA), que deverão considerar, dentre outros, o sistema de transportes, meio dependências de serviço, e com somatório de áreas inferior a 10% (dez por cento) da superfície do 
ambiente, infra-estrutura básica e os padrões funcionais e urbanísticos de vizinhança. pavimento onde se situarem.

IX - sobre-lojas, mezaninos e sótãos.
§1º. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Estudo Prévio de Impacto Ambiental §3º. Toda construção que ultrapassar o Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB), só 

(EPIA), exigidos no caput deste artigo serão objeto de apreciação pelo Conselho Municipal da poderá ser aprovada com o pagamento de Outorga Onerosa, caso esteja dentro dos limites 
Defesa Ambiental (COMDAM) e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano estabelecidos e traçados no Plano Diretor, desde que cumpra os demais Parâmetros Urbanísticos e 
(CMDU). dependendo, ainda, de atender as diretrizes de controle urbanístico traçadas e as análises feitas 

pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN).
§2º. O Poder executivo poderá condicionar a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV) e do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), ao cumprimento, pelo empreendedor e §4º. O instrumento da transferência do direito de construir com Potencial Construtivo 
às suas expensas, de obras necessárias para atenuar ou compensar o impacto que o Adicional permite que a construção ultrapasse o Coeficiente de Aproveitamento (CA) máximo, 
empreendimento acarretará. nos moldes da lei específica.

§3º. Para a instalação de empreendimento de impacto, os moradores dos lotes confinantes, §5º. O Coeficiente de Aproveitamento é diferenciado por Área Urbana e Vias do Sistema 
circundantes e defrontantes serão, necessariamente, cientificados através de publicação em Viário, visando adensar locais onde haja infra-estrutura suficiente e suporte do Sistema Viário 
Diário Oficial e Jornal de grande circulação local e diária, às custas do requerente, para para absorver os Impactos Urbanísticos que o uso e a utilização da edificação proporcionam.
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnação escrita e devidamente fundamentada, a ser 
apreciada, obrigatoriamente, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) e 
pelo Conselho Municipal do Plano Diretor (CMPD). SEÇÃO II

DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO BÁSICA
§4º. A localização de estabelecimento de ensino e estabelecimentos de saúde será objeto de 

análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), que verificará sua Art. 91 - A Taxa de Ocupação Básica do Solo (TOB) é a relação percentual entre a área da 
adequação quanto aos aspectos urbanísticos e de vizinhança. edificação implantada no terreno, numa projeção ortogonal dos limites edificados, e a dimensão 

do terreno.
TÍTULO V
DA OCUPAÇÃO DO SOLO §1º. A Taxa de Ocupação Básica do Solo é diferenciada por Área Urbana e Zonas Especiais, 

conforme estabelecido no ANEXO VI, denominado Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos; 
CAPÍTULO I
DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS §2º. Na Área Especial de Centro (AEC), a Taxa de Ocupação Básica é de 80% (oitenta por 

cento) para os 02 (dois) primeiros pavimentos, e de 60% nos demais pavimentos. 
Art. 87 - Para a ocupação do solo devem ser seguidos os Parâmetros Urbanísticos indicados 

no ANEXO VI da presente Lei Complementar, denominado de Tabela 02 – Parâmetros §3º. Nas Áreas Central Principal I e II e Central Secundária I e II, a Taxa de Ocupação Básica 
Urbanísticos, bem como as disposições das seguintes diretrizes: será de 60% para todos os usos em todos os pavimentos, e de 70% para os dois primeiros 

pavimentos, sem outorga onerosa apenas para edificações verticais até 12 pavimentos e 
I - Coeficiente de Aproveitamento Básico(CAB); edificações horizontais de uso não-habitacional.
II - Taxa de Ocupação Básica (TOB);  
III - Taxa de Permeabilização do Solo (TPS); §4º. Nas demais Áreas Urbanas, nas ZEIS, ZEIUs, ZEU e nos distritos, as edificações terão a 
IV - Rebaixamento de Guia (RG); taxa de ocupação básica, para todos os usos em todos os pavimentos, de 60%, independente do 
V - Passeio Público nas Calçadas (PPC); uso. 
VI - Densidade Demográfica Líquida(DDL);
VII - Densidade de Construção (DC); §5º. Nas ZEIS BNHs a taxa de ocupação será de 70%.
VIII – Altura na Divisa (AD);
IX – Dimensão Mínima dos Lotes (DML); §6º. A Taxa de Ocupação nas ZEIAs será de 5% para edificações destinadas a instalação de 
X – Testada Frontal Mínima (TFM); equipamentos públicos comunitários nos parques como banheiros, vestiários, quadra de esportes, 
XI - Gabarito (G); entre outros, respeitando-se a legislação ambiental. 
X - Vagas de Estacionamento;
XII - Afastamentos Mínimos; §7º. A taxa de ocupação relacionada no § 6º deste artigo, poderá ser maior, após análise 

urbanística e ambiental  dos órgãos competentes e sob aprovação do Conselho Municipal de 
Art. 88 - Os Parâmetros Urbanísticos são definidos por Área Urbana, de maneira Desenvolvimento Urbano (CMDU) e do Conselho Municipal da Defesa Ambiental 

diferenciada e de acordo com a hierarquia das vias do Sistema Viário, possibilitando um (COMDAM).
adensamento de edificações que não prejudique a qualidade de vida da população urbana.

§8º. A Taxa de Ocupação do subsolo poderá ser de 100% (cem por cento) do lote, deste que 
§1º. Para efeito de análise e aprovação dos projetos de edificação, algumas áreas construídas esteja totalmente enterrado, abaixo do nível da calçada, e que seja assegurada a percolação da 

serão computáveis e outras não, dependendo do parâmetro urbanístico analisado, porém os água no solo por meio de dutos ou outros canais que garantam a veiculação da água pluvial para o 
projetos deverão ser apresentados para análise, com todas as áreas construídas, computáveis e lençol freático.
computáveis. 

§9º. As áreas mencionadas neste páragrafo não serão computáveis para a formação do índice 
§2º. Para fins de aplicação desta Lei complementar, considera-se: da Taxa de Ocupação Básica do Solo:

I - área construída computável: aquela que é contabilizada na análise técnica, podendo ser I - as áreas de subsolos destinados à garagem;
diferenciada para análise da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento; II - as áreas cobertas para garagens, quando estas tiverem caráter removível, como aquelas 

II - área construída não computável: aquela que não é contabilizada na análise técnica, fixadas com elementos estruturais e de cobertura aparafusados;
podendo ser diferenciada para análise da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento. III - as áreas descobertas como piscina, solarium, parque infantil, jardins e outros 

equipamentos de lazer ao ar livre, implantados no nível natural do terreno;
§3º. No projeto apresentado para análise e aprovação deverá constar o passeio público IV - edificações como canil, quiosques, gazebos, entre outras similares;

juntamente com a locação dos equipamentos urbanos públicos existentes ou a serem implantados V - pérgolas com até 5,00m (cinco metros) de largura;
na calçada como: postes, árvores, elementos para anúncio publicitário, lixeiras e guias VI - marquises;
rebaixadas. VII - beirais com até 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);

VIII - sacadas e balcões com até 2,00m (dois metros) de profundidade, e com somatório de 
SEÇÃO I áreas inferior a 10% (dez por cento) da superfície do pavimento onde se situarem;
DO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO

§10. As áreas não computadas para a identificação da taxa de ocupação como piscina, 
Art. 89 - O Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB), constante na Tabela 02 do solarium, canis, quiosques, gazebos, abrigo removível de carros entre outras similares, deverão 

ANEXO VI, é um índice de controle das edificações que diz respeito à relação entre a área constar da apresentação dos projetos para orientar o direcionamento da Taxa de Permeabilização 
construída da edificação e a dimensão do terreno, considerando, para análise,  a área computável do Solo e outros parâmetros.
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SEÇÃO III do passeio público e das calçadas.
DA TAXA DE PERMEABILIZAÇÃO DO SOLO

§2º. Nas vias das Áreas Urbanas, definidas na Tabela 02 - Parâmetros Urbanísticos, com a 
Art. 92 - A Taxa de Permeabilização do Solo (TPS) é um percentual de área de solo natural do denominação “cheia”, indica-se que o passeio público deverá ser em toda a extensão da calçada, 

imóvel, descoberta e propícia à percolação de água no solo. tanto na largura quanto no comprimento.

Art. 93 - A Taxa de Permeabilização do Solo (TPS) é diferenciada nas Áreas Urbanas, sendo §3º. Nas vias e áreas urbanas em que forem exigidas calçadas cheias, estas deverão ter o 
menor na Área Especial de Centro (AEC) e maior nas Áreas Residenciais (AR) e ZEIAs passeio público com extensão mínima de 3,50metros (três metros e cinqüenta centímetros), caso a 
conforme estabelecido no ANEXO VI da presente Lei Complementar, denominado de Tabela 02 -  calçada possua largura superior a esta. 
de Parâmetros Urbanísticos.

§4º. A largura mínima do passeio público em todas as Áreas Urbanas é de 2,50m (dois metros 
§1º. A área de permeabilização poderá ser tratada com revestimento permeável, garantindo e cinqüenta centímetros), sendo que nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), o passeio 

percolação da água no solo, obedecendo os percentuais definidos para cada Área Urbana. público deverá ter dimensão mínima de 2,00m (dois metros), nas vias com caixa de 12,00 (doze) 
metros de largura e de 2,5 metros (dois metros e cinqüenta centímetros) nas vias de 20,00 (vinte) 

§2º. As quadras esportivas descobertas, os passeios ou acessos, e outras intervenções metros de caixa.
urbanísticas, quando revestidos por material impermeável, não serão consideradas áreas de solo 
natural. §5º. Em todas as vias urbanas o passeio público deve ser construído a partir da guia da 

calçada, conforme figura 03 constante do ANEXO VII desta Lei Complementar.
§3º. Em todos os imóveis das Áreas Urbanas devem ser respeitados os índices estabelecidos 

para a Taxa de Permeabilização do Solo, sendo que, pelo menos 30% (trinta por cento) deste §6º. A inclinação transversal mínima do passeio público será de 2% (dois por cento), e a 
índice deve ser implantado em área contínua. máxima de 5% (cinco por cento). A partir de uma inclinação de 3% (três por cento), deverá ser 

empregado material antiderrapante mais adequado, com autorização de técnicos do órgão 
§4º. Nas Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA), a Taxa de Permeabilização do Solo responsável do Poder Público Municipal.

será de 95%(noventa e cinco por cento).
§7º. O passeio público deve ser livre e desimpedido de obstáculos, sendo terminantemente 

§5º. A Taxa de Permeabilização do Solo (TPS) poderá ser menor do que a apresentada na proibida a instalação de totens de publicidade, a formação de degraus, muretas ou outro elemento 
Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos, desde que seja assegurada a percolação da água no solo por de bloqueio e deverá obedecer ao critério de continuidade ao longo de sua extensão.
meio de sumidouros, dutos ou outros canais que garantam a veiculação da água pluvial para o 
lençol freático. §8º. A área da calçada que não for pavimentada com a destinação de passeio público deverá 

ser gramada e o proprietário do imóvel deverá mantê-la limpa, com o gramado sempre aparado.
§6º. A área permeável, apresentada na Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos deverá ser 

discriminada no projeto arquitetônico e poderá ser compensada nas seguintes condições: §9º. Não poderão ser plantadas nas calçadas espécies de plantas que possam ferir os 
transeuntes, ou que contenham veneno, liberem seiva causadora de manchas e outros ferimentos, 

I- nos empreendimentos unirresidenciais com área construída igual ou superior a 150m² e ainda, espécies que contenham espinhos.
(cento e cinqüenta metros quadrados) deverão ser executadas caixas de captação de águas 
pluviais com capacidade de retenção de, no mínimo, 1.000 litros  de água; §10. Fica dispensada a construção de passeio público nas calçadas nos seguintes casos, 

II- será admitida como alternativa para o atendimento da taxa de permeabilidade, a execução mediante pronunciamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 
de caixa de captação de águas pluviais com capacidade de retenção de, no mínimo, 30l (trinta (SEPLAN):
litros) de água por metro quadrado de terreno que não atenda a taxa de permeabilidade prevista 
para a respectiva área urbana ou via do sistema viário; I – para as obras em andamento, pelo período de vigência do alvará de construção, expedido 

pela Prefeitura Municipal de Dourados;
§7º. Para a garantia da percolação da água no subsolo, por meio de sumidouros e dutos, a II - em terreno com desnível acima de 15%(quinze por cento) em relação à via ou logradouro 

obra será vistoriada por um técnico do poder público para comprovação. Será exigido o público, em circunstância que não permita ou que dificulte a sua construção;
licenciamento ambiental da edificação, constando, no referido licenciamento, planilhas de III – em vias não pavimentadas.
cálculos sobre os índices de percolação da água ou suas compensações.

§ 11. As calçadas e respectivas guias construídas nas esquinas deverão ter rampas de acesso 
SEÇÃO IV para cadeirantes conforme padrões definidos pela figura 2 do Anexo VII da presente lei. 
DO REBAIXAMENTO DE GUIAS

SEÇÃO VI
Art. 94 - O Rebaixamento de Guia (RG) é a maior dimensão permitida para a entrada de DA DENSIDADE DEMOGRÁFICA LÍQUIDA

veículos, defronte a cada lote, conforme discriminações no ANEXO VI desta Lei Complementar, 
denominado de Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos. Art. 96 - Conforme estabelece o Plano Diretor de Dourados (PDD), as áreas urbanas terão 

 limite máximo de Densidade Demográfica Líquida (DDL), verificado através dos usos 
§1º. O Rebaixamento da Guia (RG) poderá ser de até 30% da dimensão da testada frontal do habitacionais unifamiliares e multifamiliares, assim estabelecidos:

lote em qualquer Área Urbana, tanto para uso habitacional como para uso não-habitacional, com 
um limite máximo de 24,00m (vinte e quatro metros) e para os lotes de esquina será permitido o I –Área Especial de Centro (AEC): corresponde à Zona de Alta Densidade, igual a 500 
rebaixamento de 30% para cada testada. hab/ha (quinhentos habitantes por hectare);

II –Área Central Principal I e II (ACP I e II): corresponde à Zona de Alta Densidade igual a 
§2º-. Poderá ser aprovado pelo Município, o rebaixamento de guias, com dimensão superior 500 hab/ha (quinhentos habitantes por hectare);

a 30%, defronte aos lotes de uso não-habitacional, para uso de estacionamento, atendendo às III – Área Central Secundária I e II (ACS I e II): corresponde à Zona de Média Densidade 
seguintes exigências: igual a 300 hab/ha (trezentos habitantes por hectare);

IV –Área de Uso Misto (AUM): corresponde à Zona de Média Densidade , igual a 300 
I - as vagas deverão se encontrar rigorosamente dentro dos limites do lote e dispostas hab/ha (trezentos habitantes por hectare);

perpendiculares à via, formando ângulo de 90º com a mesma; V - Área Residencial I (AR I): corresponde à Zona de Baixa Densidade 3 igual a 230 hab/ha 
II - as vagas dos veículos não serão de uso exclusivo do proprietário do imóvel e de sua (duzentos e trinta habitantes por hectare);

clientela, devendo se tornar de uso público; VI - Área Residencial II (AR II): corresponde à Zona de Baixa Densidade 2 igual a 100 
III – o proprietário fica obrigado a instalar placas de sinalização, indicando que as vagas de hab/ha (cem habitantes por hectare);

estacionamento são públicas; VII – Área de Restrição Urbana: corresponde à Zona de Baixa Densidade 1 igual a 70 hab/ha 
IV – O número máximo de vagas dispostas com a guia rebaixada deverá ser para 10 veículos, (setenta habitantes por hectare).

observando-se o ANEXO VI, Tabela 05a – Estacionamento – dimensão das vagas.
Art. 97 - As Áreas urbanas atingirão a Densidade Demográfica Líquida máxima de acordo 

§3º. Para as edificações verticais, seja para uso habitacional multifamiliar, não-habitacional com o definido no artigo anterior, mediante as seguintes aferições:
ou misto, em qualquer via ou Área Urbana, poderá ser permitido o rebaixamento da guia acima de 
30% da testada do lote, até o limite de 6,00m (seis metros) da guia, quando houver necessidade de I - o controle da densidade demográfica será feito quadra por quadra, sendo que para aferição 
acomodação de entrada e saída de veículos para estacionamentos em sub-solo ou no pavimento do limite máximo permitido, será verificada a média da soma dos pavimentos das construções 
térreo, salvaguandando-se as condições estabelecidas no §2º deste artigo. verticais edificadas nas regiões, apresentada no Mapa 03B, ANEXO IV.

II – serão considerados 04 (quatro) habitantes para cada unidade de habitação multifamiliar.
§4º. A continuidade do nível do passeio público para uso de pedestres e de cadeirantes deverá III - a Densidade Demográfica será calculada mediante relação  dos habitantes instalados e a 

ser assegurada, sendo proibido produzir declive em toda largura da calçada, permitindo-se o somatória das áreas das quadras das regiões apresentadas no mapa de densidades.
declive para passagem de veículos, com o máximo de 1m (um metro) contado a partir da guia da 
rua para dentro do passeio, conforme figura 01 do ANEXO VII desta Lei Complementar. Art. 98 - Para efeito de aplicação da Densidade Demográfica Líquida, os hotéis,  apart-hotéis 

ou flats serão considerados como uso habitacional-multifamiliar, contabilizando-se 1 habitante 
§5º. Não será permitido o rebaixamento da guia de esquina em uma distância inferior a por quarto.

5,00m (cinco metros) a partir do vértice do encontro das vias, conforme figura 02 do ANEXO VII 
desta Lei Complementar. SEÇÃO VII

DA DENSIDADE DE CONSTRUÇÕES
§6º. Nos lotes destinados a postos de abastecimento de veículos, serão admitidos 

rebaixamentos maiores que o previsto no §1º deste artigo, desde que aprovado pelo órgão Art. 99 - As quadras das áreas urbanas terão limite máximo de número de edificações 
municipal competente. verticais de uso habitacional multifamiliar, não-habitacional ou misto, visando conservar a 

qualidade do meio ambiente urbano, garantindo as condições de insolação e ventilação.
SEÇÃO V
DO PASSEIO PÚBLICO NAS CALÇADAS I - o controle da densidade de construção será feito quadra por quadra, sendo que para 

aferição do limite máximo permitido, será verificada a média das construções verticais edificadas 
Art. 95 - O Passeio Público nas Calçadas (PPC) é a porção da calçada que deve ser nas regiões, apresentada no Mapa 03B, ANEXO IV.

devidamente pavimentada com material antiderrapante para a circulação de pedestres e 
cadeirantes, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente Art. 100 - Na Área Especial de Centro (AEC) e nas Áreas Central Principal I e II (ACP I e II), 
(SEPLAN), visando manter um padrão de pavimento, conforme o estabelecido no ANEXO VI da será permitido o total de 48 (quarenta e oito) pavimentos na quadra, contando todas as edificações 
presente Lei Complementar, denominado de Tabela 02 - Parâmetros Urbanísticos. verticais da quadra.

§1º. Os proprietários de terrenos particulares são responsáveis pela execução e conservação Art. 101 - Nas Áreas Central Secundária I e II (ACS I e II) E Área de Uso Misto (AUM) será 



permitida a soma de 36 (trinta e seis) pavimentos, contando todas as edificações verticais da §5º. No caso dos imóveis das Áreas Centrais Secundárias I e II (ACS I e II) que  não tenham 
quadra. as infra-estruturas citadas no §4º deste artigo , o gabarito deverá ser de 4 pavimentos.

Art. 102 - Nas Áreas Urbanas,não previstas nos artigos 100 e 101 será permitida a soma de §6º. Nas demais Áreas Urbanas, o Gabarito permitido das edificações dependerá das vias 
24 (vinte e quatro) pavimentos por quadra. urbanas, e das infra-estruturas instaladas, conforme análise da SEPLAN, atendendo ao 

disposto no ANEXO VI desta Lei Complementar, denominado de Tabela 02 – Parâmetros 
SEÇÃO VIII Urbanísticos. 
DA ALTURA NAS DIVISAS

CAPÍTULO II
Art. 103 - A altura dos muros de divisas lateral e dos fundos deverá ser de até 3,00m (três DA ARBORIZAÇÃO URBANA

metros), sendo que para o uso de cerca eletrificada sobre o muro, este deverá obedecer a altura 
mínima estabelecida no código de posturas municipais. Art. 110 - A arborização nas vias urbanas deve seguir as normas da lei municipal nº 

2.286/1999  de monitoramento arbóreo. 
Art. 104 - A Altura na Divisa (AD) poderá ser de 7,50m (sete metros e cinqüenta centímetros) 

nos limites laterais e de fundo do lote em todas as Áreas Urbanas, independentemente do número Art. 111 - A disposição das árvores nas vias urbanas deve ser feita na proporção de 01 (uma) 
de pavimentos, desde que atendam as seguintes condições: árvore a cada 10m (dez metros), preferencialmente nos limites laterais de cada lote com canteiro 

de 1,00 x 1,00m (um metro por um metro) ou espaço que possa circunscrever um círculo de 
I - nas divisas laterais, a altura de 7,50m (sete metros e cinqüenta centímetros) poderá ser até diâmetro de 1,00m (um metro), seguindo as recomendações apontadas nas figuras 03 e 05 do 

o limite de 40% (quarenta por cento) do comprimento da divisa do lote, conforme Figura 04a do ANEXO VII desta Lei Complementar.
ANEXO VII desta Lei Complementar.

II - para a verificação da altura na divisa, será observado como cota zero, a cota da guia, na Parágrafo único: Não serão permitidas saliências ou muretas ao redor do espaço destinado 
calçada. ao plantio de árvores.

III - nos casos em que os lotes tenham relevos muito diferentes da cota zero de referência, 
onde a altura máxima na divisa prejudique a edificação, deverá ser realizada análise pela Art. 112 - Os lotes destinados a estacionamento coletivo de veículos, em áreas descobertas, 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN), a qual poderá encaminhar deverão dispor, a cada 04 (quatro) vagas de, pelo menos, uma árvore. 
ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) para conhecimento e parecer.

IV – na divisa dos fundos a altura máxima de 7.50metros será permitida em toda a extensão CAPÍTULO III
da divisa, mediante anuência dos vizinhos. DOS ESTACIONAMENTOS 

Art. 105 - Poderá haver a compensação de área na altura máxima permitida na divisa, de Art. 113 - As vagas de estacionamento são estabelecidas de acordo com o uso da edificação, 
acordo com a figura 04b do ANEXO VII desta Lei Complementar. e conforme os tipos das vias e das Áreas Urbanas onde se encontrar o imóvel, respeitando-se as 

condições expostas no ANEXO VI desta Lei Complementar, denominado de Tabelas 05a e 05b - 
SEÇÃO IX Estacionamento.
DA DIMENSÃO MÍNIMA DE LOTES

§1º. O sistema de circulação adotado e a dimensão das vagas deverão ser dimensionados de 
Art. 106 - A dimensão mínima do lote padrão de loteamentos privados é de 360,00m² forma a permitir as manobras necessárias, garantindo o acesso às vagas, conforme ANEXO VI 

(trezentos e sessenta metros quadrados), sendo possível as seguintes exceções: desta Lei Complementar, denominado de Tabelas 05a – Estacionamento – Dimensões Mínimas.

I – na Zona Rural a dimensão mínima da gleba deverá atender ao módulo mínimo §2º. Quando o cálculo para o número de vagas apresentar parte fracionária, a mesma será 
estabelecido nas normas do Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA); desprezada.

II – na Zona de Restrição Urbana, a dimensão mínima dos lotes deverá ser de 1.500,00 (um 
mil e quinhentos metros quadrados), conforme dispõe o §3º do art.32 do Plano Diretor de §3º. Poderão ser implantadas vagas de estacionamento ao longo da testada do lote de uso 
Dourados e o §4º do art. 46 desta lei complementar; não-habitacional, porém tornando-as vagas para estacionamento público, de forma que as 

III - na Zona de Expansão Urbana os lotes deverão possuir dimensão mínima de 1.000,00 m2 mesmas percam o caráter privado, obedecendo ao disposto no §2º do artigo 94 desta Lei 
(um mil metros quadrados), sendo que, nos condomínios urbanísticos, o critério será decidido no Complementar. Nestas condições o proprietário deverá colocar placa indicativa das vagas 
CMDU, não podendo ser menor que 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados); públicas e será dispensado da cobrança da outorga onerosa.

IV - nas Zonas Especiais de Interesse Industrial (ZEII) os lotes deverão possuir dimensão 
mínima de 850,00 m2 (oitocentos e cinqüenta metros quadrados) atendendo ao disposto no §4º do §4º. Quando a edificação estiver em terreno de esquina com  02 (duas) vias de níveis 
artigo 13 desta lei complementar; hierárquicos diferentes, prevalecerão as exigências de estacionamento da via que exige maior 

V - nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que vierem a ser criadas, os lotes e as número de vagas. 
unidades territoriais privativas dos condomínios urbanísticos de interesse social poderão ter 
dimensão mínima de 220,00 m2 (duzentos e vinte metros quadrados), e de 200,00 m2(duzentos §5º. Para empreendimentos localizados nos eixos principais e/ou secundários que 
metros quadrados) metros respectivamente, atendendo ao disposto nos parágrafos §7º e §12 do demandarem número de vagas de estacionamento superior a 100 (cem) e/ou gerarem tráfego de 
artigo 21 desta lei complementar; ônibus e caminhões de carga, serão exigidos que:

VI - nas Zonas Especiais de Interesse Urbanístico a dimensão mínima dos lotes deverá 
seguir ao estabelecido nos artigos 22 a 29. desta lei complementar; I - os acessos sejam feitos, prioritariamente, pelas vias laterais aos lotes ou pelos fundos dos 

VII – Nas zonas urbanas dos Distritos, a dimensão mínima dos lotes deverá ser de 360.00m2 mesmos, caso a condição do lote permita, evitando-se que os eixos principais e/ou secundários 
(trezentos e sessenta metros quadrados); sejam sobrecarregados de tráfego;

II - os acessos efetuados por via lateral ao lote mantenham uma distância mínima de 20m 
SEÇÃO IX (vinte metros) do cruzamento dos alinhamentos dos lotes de esquina.
DAS TESTADAS

§6º. Para os empreendimentos que demandarem número de vagas de estacionamento 
Art. 107 - Considera-se testada frontal aquela de menor dimensão no lote. superior a 100 (cem), será exigida Análise Especial do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (CMDU) no que se refere à localização, ao impacto no tráfego e às condições de acesso.
Art. 108 - A testada frontal mínima padrão dos lotes, para todas as Áreas Urbanas, é de 

12,00m (doze metros), sendo possível as seguintes exceções: §7º. As edificações que abrigarem usos não especificados no ANEXO VI, denominado 
Tabela 01 – Impactos Urbanos ou para os casos em que haja dúvida em relação ao ANEXO VI, 

I- os lotes das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e dos loteamentos sociais e as denominado Tabela 05b - Estacionamento– número de vagas., serão objeto de Análise Especial.
unidades privativas  nos condomínios urbanísticos de interesse social poderão dispor de testada 
frontal mínima de 10,00 metros (dez metros), de acordo com o estabelecido no §º8 do artigo 21 §8º. Os empreendimentos públicos ou privados, elencados no §1º do art. 85, serão 
desta lei complementar. analisados, por meio de GDU (Guia de Diretrizes Urbanísticas) quanto às acomodações das vagas 

II - nas Zonas Especiais de Interesse Industrial (ZEII), a testada frontal mínima deverá ser de de estacionamento e movimentação de veículos no entorno. 
20,00 metros seguindo ao disposto no § 4º do artigo 13 desta lei;

III – VETADO §9º. Para edificações de uso habitacional multifamiliar, as vagas deverão ser numeradas para 
a identificação das unidades correspondentes, atendendo às dimensões mínimas exigidas no 
ANEXO VI, denominado Tabela 05a Estacionamento – dimensões mínimas -, permitindo-se 

SEÇÃO X vagas duplas enfileiradas desde que vinculadas a uma mesma unidade habitacional. 
DO GABARITO

§10. Os locais de culto deverão apresentar vagas de estacionamento proporcionais ao 
Art. 109 - O Gabarito (G) é o número de pavimentos de uma edificação vertical ou sua altura número de assentos, sendo diferenciados os números de vagas exigidas de acordo com a Área 

máxima, diferenciado por Área Urbana e vias urbanas. Urbana em que se encontram, conforme disposto no ANEXO VI, denominado Tabela 05b – 
Estacionamento – número de vagas.

§1º. Para efeito de controle de Gabarito, considera-se, que os pavimentos tenham 3,00m 
(três metros) de altura cada um, independentemente da espessura da laje. §11. É expressamente proibido o uso de estacionamento na calçada, devendo este espaço ser 

destinado ao passeio público, para uso de pedestres.
§2º. Para efeito de controle de Gabarito, consideram-se apenas os pavimentos utilizáveis, 

não se considerando as áreas ocupadas nos edifícios com casas de máquina acima do último §12. Os graus de impacto estabelecidos no ANEXO VI - denominado Tabela 05b – 
pavimento, ou qualquer outra utilização de suporte aos serviços na edificação. Estacionamento – número de vagas são dimensionados no período de maior movimento do 

empreendimento:
§3º. O limite permitido de gabarito será definido de acordo com as vias e Áreas Urbanas, 

conforme ANEXO VI, denominado Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos, sendo que o gabarito I- Grau 01 – Estabelecimentos comerciais que produzem demanda de clientes de até 20 
máximo decorre da aplicação da outorga onerosa do potencial construtivo; pessoas por um período de uma hora; 

II- Grau 02 – Estabelecimentos comerciais que produzem demanda de clientes acima de 20 e 
§4º. Nas Áreas Centrais Secundárias I e II (ACS I e II), o gabarito máximo permitido poderá até 50 pessoas por um período de uma hora; 

ser de 8 pavimentos nas vias especificadas na Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos, desde que as III- Grau 03 - Estabelecimentos comerciais que produzem demanda de clientes acima de 50 
vias contem com, pelo menos, as seguintes infra-estruturas básicas: pessoas por um período de uma hora.

I- pavimentação asfáltica, §12. Para a aprovação de edificações de uso não-habitacional múltiplo – galeria – será 
II- abastecimento de água e estimado, para efeito do cálculo de vagas de estacionamento, o impacto para o uso de comércio 
III- rede de esgoto sanitário. varejista.
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§13. Para a exigência de vagas de estacionamento, será observado o disposto no ANEXO VI §5º. Para as edificações construídas no alinhamento frontal, deverão ser tomadas 
- Tabela 05b – estacionamento – número de vagas e, caso o projeto a ser aprovado da edificação no providências técnicas para que as águas de chuva não sejam despejadas, em hipótese alguma, na 
imóvel pressuponha usos diferenciados, com exigências de vagas distintas, as vagas exigidas calçada pública.
para este serão contadas para cada categoria de uso, separadamente.

§6º. Os Pontos de Referência terão os afastamentos mínimos obrigatórios conforme o 
§14. A aprovação do projeto pressupõe o uso inicial do imóvel. Caso o uso seja modificado estabelecido para uso habitacional unifamiliar, a não ser nos casos de o imóvel ser de uso não-

posteriormente, será verificada a exigência de estacionamento para cada empreendimento habitacional e passar a ser um ponto de referência para outro uso não-habitacional de maior 
separadamente e cobrada outorga onerosa, se for o caso. impacto.

§15. Para o cálculo de vagas de estacionamento, serão computadas apenas as áreas úteis do §7º. As edificações horizontais poderão encostar-se nos limites laterais e dos fundos do lote 
empreendimento e não a área coberta, destinada a estacionamento de veículos. ou ter afastamento de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) se tiver abertura, conforme 

Anexo VI - Tabela 03 - Afastamentos. 
§16. A administração pública poderá exigir vagas de estacionamento para funcionários além 

daquelas estabelecidas nesta lei, no ANEXO VI - Tabela 05b, caso seja comprovada a necessidade §8º. Quando a edificação horizontal não tiver aberturas e não encostar-se no limite lateral ou 
de vagas por conta do número de funcionários do empreendimento, com conhecimento e parecer de fundos do terreno, deverá respeitar uma distância mínima, para circulação, de 1,00m (um 
do CMDU. metro).

§17. As atividades serão diferenciadas de acordo com o período de maior fluxo e demanda de §9º. Nenhum piso utilizável poderá avançar o limite frontal do terreno, sendo permitido 
vagas de estacionamento de veículos – período diurno e período noturno, visando a não apenas marquises de proteção sobre a calçada.
concorrência nos períodos de utilização da via pública.

§10. Em terrenos irregulares, com testada frontal em arco ou em ângulo, que possam 
§18. Para as atividades de uso noturno esporádico, o poder público poderá diminuir, com o prejudicar a implantação da edificação com recuo de 4,00 m (quatro metros), poderá ser adotado o 

conhecimento e parecer do CMDU, a exigência das vagas de estacionamento em até 50%, desde afastamento médio, conforme Figuras 07a e 07b, constantes do ANEXO VII desta Lei 
que não concorra com outras atividades de uso noturno no mesmo trecho da via da quadra onde Complementar.
será instalada a atividade.

§11. Os afastamentos em lotes irregulares, quando a edificação não estiver paralela às linhas 
§19. Poderá haver o consórcio de vagas de estacionamentos entre empreendimentos, desde de divisa do terreno, serão verificados por meio de uma linha perpendicular às divisas do terreno, 

que as vagas não distanciem mais de 100,00m (cem metros) entre os locais consorciados e que as devendo os afastamentos ficar a uma distância mínima de 1,00m (um metro), de acordo com a 
atividades não sejam concorrentes no período de utilização das vagas. Figura 07c constante do ANEXO VII desta Lei Complementar, atendendo os demais parâmetros 

urbanísticos.
§20. Para as atividades de serviço de utilidade pública como creches, postos de saúde, entre 

outras, a critério do poder público – que possuam grande circulação de população de baixa renda §12. Caso o lote seja de esquina, apresentando 02 (duas) testadas, o afastamento frontal será 
que não utilizem veículo, o poder público poderá estudar a não exigência das vagas de considerado aquele correspondente à menor testada. 
estacionamento, com o conhecimento e parecer do CMDU.

§13. Em lotes de esquina de todas as vias, os recuos frontal e lateral, de todas as vias, poderão 
§21. Nos estabelecimentos de ensino técnico, profissionalizante e/ou superior, a exigência ser invertidos, desde que a implantação da edificação no alinhamento não ultrapasse a 50% 

de vagas de estacionamento será na proporção da área construída da edificação ou na proporção (cinqüenta por cento) da dimensão de cada uma das testadas (frontal e lateral). 
de uma vaga a cada 20 (vinte) alunos, a que resultar em maior número de vagas.

§14. Para se estabelecer recuos invertidos, deverá ser feito um cálculo de área de recuo, 
§22. Deverá ser reservada 01 (uma) vaga universal para uso comum, destinada aos utilizando-se a fórmula:RI = TF x 4 + (TL – 4) x 1,5 , sendo que a soma dos recuos resultantes – 

portadores de necessidades especiais ou pessoas com dificuldade de locomoção, localizada frontal e lateral do imóvel - não poderá ser inferior ao número obtido pela fórmula do recuo 
próxima do acesso ao interior do empreendimento, com dimensões de 3,60m (três metros e invertido:  RI – recuo invertido, TF – testada frontal e TL – testada lateral).
sessenta centímetros) x 4,80m (quatro metros e oitenta centímetros), quando o número total de 
vagas for entre 11 (onze) e 50 (cinqüenta), acima deste número deverá ter 01 (uma) vaga universal §15. Caso o lote apresente várias testadas, ou ocupe uma quadra inteira, com 4 (quatro) 
para cada 50 (cinqüenta) vagas existentes; testadas, o afastamento frontal será o de uma das testadas, porém os demais afastamentos não 

poderão ser considerados como afastamentos laterais e fundo. A análise técnica da SEPLAN, 
§23. Deverá ser destinada ao uso público 50% (cinqüenta por cento) das vagas exigidas para poderá adequar os afastamentos com parecer favorável do CMDU .  

os edifícios públicos, governamentais, autarquias, secretarias, concessão de serviços públicos e 
similares. §16. Apenas na Área Especial de Centro, nas edificações verticais, tanto de uso habitacional 

como de uso não-habitacional, o afastamento lateral poderá ser de 3,00 metros acima do 2º 
§24. Para os estabelecimentos seguintes deverão ser exigidas no mínimo: (segundo) pavimento até o 12º (décimo segundo) pavimento, se não tiver abertura.
I- Autódromo – 1 vaga a cada 20 assentos;
II- Aeroporto – 1 vaga a cada 200,00m2 de área construída; §17. Para edificações de uso habitacional multifamiliar e não-habitacional múltiplo admite-
III- Estádio - 1 vaga a cada 20 assentos; se, no recuo frontal:
IV- Estação rodoviária - 1 vaga a cada 100,00m2 de área construída;
V- Ginásio de esportes – 1 vaga a cada 20 assentos I- construção de guarita com até 10,00m² (dez metros quadrados) de área, descontada a área 
VI- Hipódromo– 1 vaga a cada 20 assentos; coberta para o acesso de pedestres e veículos à edificação;
VII- Parque de exposições – 1 vaga a cada 200,00m2 de área de terreno; II- construção de depósito transitório de lixo, ocupando a testada frontal de até 2,00m (dois 
VIII- Parque de diversões - 1 vaga a cada 200,00m2 de área de terreno; metros) com altura de até 2,10m (dois metros e dez centímetros) e área construída de até 10,00m² 
IX- Presídios - 1 vaga a cada 200,00m2 de área construída; (dez metros quadrados).
X- Capela Mortuária - 1 vaga a cada 50,00m2 de área construída;

Art. 116 - Para efeito de aplicação desta Lei Complementar, será admitido subsolo semi-
Art. 114 - É permitido a particulares, realizar o recuo da guia da via pública nos locais onde a enterrado, adotando-se a convenção de que o  piso térreo será o primeiro pavimento assim como 

largura da calçada for superior a 8,00m (oito metros), para criação de bolsões de estacionamento na figura 08, constantes do ANEXO VII desta Lei Complementar. 
público, mediante autorização da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 
(SEPLAN), desde que obedeça aos seguintes critérios, conforme ANEXO VII – figura 06, dentre Parágrafo único: O subsolo semi enterrado terá altura máxima de 1,50m (um metro e 
outras exigências legais: cinquenta centímetros) acima da guia da calçada e a soma do subsolo com os 2 (dois) primeiros 

pavimentos não poderá ultrapassar a 8,50m (oito metros e cinqüenta centímetros).
I - o recuo deverá receber revestimento de concreto, asfalto ou do tipo “estacionamento 

ecológico”, seguindo normas de execução definidos pelo município; Art. 117 - Para a utilização dos afastamentos nulos – frontal, lateral ou fundos – com ou sem 
II – para a execução do recuo citado no inciso anterior, deverão ser adotadas soluções para o subsolos, a soma das alturas dos dois primeiros pavimentos não poderá ultrapassar a 7,50m (sete 

escoamento das águas pluviais de forma a não prejudicar o adequado sistema de drenagem; metros e cinqüenta centímetros).
III - obter do município a devida licença para a execução dos serviços, devendo anexar à 

solicitação, projeto e memorial, destacando o imóvel, cujo requerente é donatário, as vias Art. 118 - Para as edificações horizontais de uso habitacional unifamiliar e multifamiliar os 
públicas envolvidas, equipamentos urbanos existentes, com devido responsável técnico pelo afastamentos mínimos deverão ser:
projeto e execução;

IV – cuidar da manutenção e sinalização adequadas do estacionamento; I - Frontal: 4,00m (quatro metros); 
V - adequar o espaço do passeio público ao restante da quadra, conforme ANEXO VII - II - Lateral: poderá ser nulo, encostado nas duas laterais do lote, ou 1,50m (um metro e 

figura 06. cinqüenta centímetros), se houver abertura; 
III - Fundos: poderá ser nulo (construção na divisa), encostado no muro do fundo do lote, em 

toda a extensão da dimensão do limite, desde que a altura máxima seja de 5,50m(cinco metros e 
CAPÍTULO IV cinqüenta centímetros) ou respeitar afastamento de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), se 
DOS AFASTAMENTOS MÍNIMOS houver abertura; 

Art. 115 - Os Afastamentos Mínimos são as distâncias mínimas que devem ser observadas §1º Nas Residências Geminadas, em Série e nos Conjuntos Residenciais Horizontais de uso 
entre a edificação e as linhas divisórias do terreno, constituindo-se em afastamentos frontal, habitacional multifamiliar, os afastamentos lateral e do fundo poderão ser nulo em toda a 
lateral e de fundos, conforme estabelecido no ANEXO VI, denominado Tabela 03 – extensão do lote na divisa com outro lote, desde que seja sem abertura e a altura máxima não 
Afastamentos, da presente Lei Complementar. ultrapasse a 5,50m (cinco metros e cinqüenta centímetros).

§1º. Os afastamentos mínimos são estabelecidos observando-se as características do uso, §2º A altura nas divisas laterais e do fundo poderá ser de 7,50 m (sete metros e cinqüenta 
das Áreas Urbanas e das vias urbanas. centímetros) atendendo ao disposto no art. 104 desta lei complementar.

§2º. Todas as vias urbanas de hierarquia equivalente ou acima de Via Coletora poderão ter Art. 119 - Para as edificações horizontais de uso não-habitacional (unitário ou múltiplo) e 
edificações no alinhamento até o 2º (segundo) pavimento, para uso não-habitacional. misto, os afastamentos mínimos deverão ser:

§3º. Nas vias locais, o afastamento frontal mínimo será de 4,00m (quatro metros) para todos I – Frontal: poderá ser no alinhamento até a laje de cobertura do 2º (segundo) pavimento, nas 
os usos. vias com hierarquia equivalente ou acima de coletoras, em todas as Áreas Urbanas, e 4,00 m 

(quatro metros) nas vias locais, conforme estabelece o §3º do art. 115 e o ANEXO VI da presente 
§4º. Nas vias residenciais das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), não será permitida Lei Complementar, denominado de Tabela 01 – Impactos Urbanos.

a edificação no alinhamento do lote, conforme dispõe o §2º do art. 21 da presente lei. II - Lateral: poderá ser nulo, encostado nas duas laterais do lote, ou 1,50m (um metro e 
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cinqüenta centímetros), se houver abertura, até a altura da laje de cobertura do 2º (segundo) centímetros), considerando-se as saliências, com aberturas, sendo que a distância mínima entre as 
pavimento, respeitando-se o disposto no art. 117. saliências deverá ser de 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros). 

III - Fundos: poderá ser nulo, encostado no muro do fundo do lote, em toda a extensão da 
dimensão do limite, desde que a altura máxima não ultrapasse a 5,50m (cinco metros e cinqüenta §4º. Os afastamentos mínimos entre uma edificação vertical e outra, considerando-se as 
centímetros). Se tiver abertura, o afastamento mínimo deverá ser de 1,50m (um metro e cinqüenta saliências, serão verificados pela linha de projeção das mesmas no solo. 
centímetros) até a laje de cobertura do 2º pavimento.

Art. 123 - Nas edificações verticais de qualquer uso, implantadas isoladamente nos lotes, 
Art. 120 - Para as edificações verticais de uso habitacional multifamiliar em todas as vias e serão desprezadas as reentrâncias e saliências nos recuos laterais e de fundos, desde que estas não 

Áreas Urbanas que permitam esta modalidade, os afastamentos mínimos deverão ser: ultrapassem 20%(vinte por cento) do alinhamento do corpo do edifício, podendo as saliências 
encostar-se aos limites do lote até a altura máxima de 7,50m (sete metros e cinqüenta 

I - Frontal: de 4,00m(quatro metros) para todos os pavimentos até o 12º (décimo segundo) centímetros), se não houver abertura, conforme a Figura 11 do ANEXO VII desta Lei 
pavimento, conforme a Figura 09a constante do ANEXO VII desta Lei Complementar. Complementar.

II - Lateral: poderá ser nulo, encostado nas duas laterais do lote, até o 2º (segundo) 
pavimento, desde que, sem abertura. Se possuir abertura, deverá ser conforme Figura 09b Art. 124 - Para casos de edificações verticais de uso habitacional, as saliências no recuo 
constante do ANEXO VII desta Lei Complementar: frontal não poderão distar menos que 2,00m (dois metros) do alinhamento frontal do terreno, e 

a) o afastamento lateral mínimo será de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) até a laje estas saliências não podem ultrapassar 20% (vinte por cento) da linha do corpo do edifício, 
de cobertura do 2º (segundo) pavimento, respeitando-se o disposto no art. 117; conforme Figura 11 do ANEXO VII desta Lei Complementar.

b) acima do 2º (segundo) pavimento, o afastamento lateral deverá ser de 3,00m (três metros) 
da linha de divisa lateral do terreno; TÍTULO VI

c) acima do 6º(sexto) pavimento, até o 12º(décimo segundo) pavimento, o afastamento DAS LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO
lateral deverá ser de 5,00m (cinco metros), com ou sem abertura; e

d) para edificações acima de 12(doze) pavimentos, o afastamento deverá respeitar a fórmula CAPÍTULO I
(h/8) + 1, para todos os pisos. DA APROVAÇÃO DE PROJETOS

III- Fundos: poderá ser nulo, encostado no muro do fundo do lote, desde que seja sem 
abertura, ou em toda a extensão da dimensão do limite, desde que a altura máxima não ultrapasse a Art. 125 - A provação de projetos de edificações será feita mediante a apresentação gráfica 
5,50m (cinco metros e cinqüenta centímetros). Se possuir abertura, deverá ser conforme Figura de projeto arquitetônico e documentação necessária, seguindo os critérios desta Lei, o código de 
09a constante do ANEXO VII desta Lei Complementar. obras do município e as normas específicas apontadas pelo órgão responsável pela aprovação. 

a) o afastamento mínimo deverá ser de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) até a laje 
de cobertura do 2º(segundo) pavimento, Parágrafo único. VETADO 

b) acima do 2º(segundo) pavimento, o afastamento do fundo deverá ser de 3,00m (três 
metros) da linha de divisa do fundo do terreno, e Art. 126 - Para a aprovação de todo e qualquer empreendimento serão observadas as 

c) acima do 6º (sexto) pavimento até o 12º(décimo segundo) pavimento, o afastamento seguintes restrições:
deverá ser de 5,00 m (cinco metros), com ou sem abertura.

d) Para edificações acima de 12(doze) pavimentos, o afastamento deverá respeitar a fórmula I – estar dentro de um mesmo lote ou gleba; 
(h/8) + 1, para todos os pisos. II – sejam tomadas as providências que assegurem o escoamento das águas atuais ou futuras, 

no caso de lotes alagadiços ou sujeitos à inundação, sem causar prejuízo ao meio ambiente e a 
Art. 121 - Para as edificações verticais de uso não-habitacional múltiplo ou misto em todas terceiros; 

as vias e Áreas Urbanas que permitam esta modalidade, os afastamentos mínimos deverão ser: III – sejam previamente saneados, no caso de lotes aterrados com materiais nocivos à saúde; 
IV – faça frente para vias de circulação oficiais ou públicas;

I - Frontal:             V – as condições geológicas e geomorfológicas aconselharem a edificação;
a)poderá ser no alinhamento, nas vias com hierarquia equivalente ou acima de coletoras, até VI – atenda a legislação ambiental vigente. 

laje de cobertura do 2º(segundo) pavimento, 
b) deverá ser de no mínimo 4,00m (quatro metros) acima do 2º(segundo) até o 6º(sexto) Art. 127 - Será concedido o habite-se parcial para edificações parcialmente executadas, 

pavimento, mediante as seguintes condições:
c) acima o 6º(sexto) pavimento até o 12º(décimo segundo) pavimento, o afastamento 

mínimo deverá ser de 5,00m (cinco metros) contados da linha de divisa frontal do lote, conforme I – apresentação de jogo completo dos projetos aprovados pela administração municipal;
Figura 09c, constante do ANEXO VII desta Lei Complementar. II - apresentação de certificado de vistoria do corpo de bombeiros (original), para toda 

d) Para edificações acima de 12(doze) pavimentos, o afastamento deverá respeitar a fórmula edificação de uso habitacional multifamiliar e de uso não-habitacional, independente da área 
(h/8) + 1, para todos os pisos. construída;

II - Lateral: III – apresentação de documento comprobatório da quitação do ISSQN.
a)poderá ser nulo, encostado nas duas laterais do lote, desde que seja sem abertura;
b) Se tiver abertura, o afastamento lateral mínimo será de 1,50m (um metro e cinqüenta Art. 128 - Ocorrendo mudança quanto à propriedade do imóvel, no período entre a 

centímetros) até a altura da laje de cobertura do 2º (segundo) pavimento; aprovação do projeto e a solicitação do habite-se, deverá ser apresentada a cópia da matrícula 
c) deverá ser de 3,00m (três metros) acima do 2º(segundo) até o 6º(sexto) pavimento; registrada no nome do novo proprietário.
d) acima deste pavimento até o 12º(décimo segundo) pavimento, o afastamento mínimo 

deverá ser de 5,00m (cinco metros) contados da linha de divisa lateral do lote, conforme Figura Art. 129 - Após liberação do habite-se parcial, o restante da obra, não concluído, poderá 
09b constante do ANEXO VII desta Lei Complementar; sofrer alterações em relação ao projeto original, desde que devidamente documentado.

e) Para edificações acima de 12(doze) pavimentos, o afastamento deverá respeitar a fórmula 
(h/8) + 1, para todos os pisos. Art. 130 - Para o caso de a obra se encontrar totalmente concluída, será liberado o habite-se 

III - Fundos: total.
a) poderá ser nulo, encostado no muro em toda a extensão da dimensão do limite do fundo do 

lote, desde que seja sem abertura e que a altura máxima da construção não ultrapasse a 5,50m CAPÍTULO II
(cinco metros e cinqüenta centímetros); DAS LICENÇAS DE LOCALIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE 

b) se tiver abertura, o afastamento mínimo deverá ser de 1.50m (um metro e cinqüenta FUNCIONAMENTO
centímetros) até a laje de cobertura do 2º (segundo) pavimento, 

c) deverá ser de no mínimo 3,00m(três metros) acima do 2º (segundo) até o 6º (sexto) Art. 131 - Os alvarás de funcionamento para o exercício de qualquer atividade na cidade 
pavimento; procedem de uma licença de localização, que é o documento que reconhece que a localização do 

d) acima do 6º (sexto) pavimento até o 12º (décimo segundo) pavimento, o afastamento imóvel é adequada à atividade.
mínimo deverá ser de 5,00m (cinco metros) contados da linha de divisa do fundo do lote, 
conforme Figura 09c, constante do ANEXO VII desta Lei Complementar; Art. 132 - Para a obtenção da Licença de localização e do Alvará de Funcionamento, serão 

e) Para edificações acima de 12(doze) pavimentos, o afastamento deverá respeitar a fórmula verificadas, além das condicionantes constantes no ANEXO VI - Tabela 01 – Impactos Urbanos e 
(h/8) + 1, para todos os pisos. Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos, as seguintes situações:

Art. 122 - Nas edificações verticais dos conjuntos residenciais ou dos conjuntos comerciais, I - toda solicitação de licença de localização para obtenção de alvará de funcionamento será 
onde vários edifícios são implantados num único lote, o afastamento mínimo entre um edifício e encaminhada à SEPLAN, via Folha de Consulta, que providenciará vistoria no local para 
outro será: averiguação das condições do imóvel e do enquadramento do mesmo e da atividade requerida, de 

acordo com as Tabelas 01 e 02 do ANEXO VI desta lei complementar. 
I. de 4,00m (quatro metros) se não houver abertura em nenhum deles, até o limite de 12 II – para a liberação da licença de localização, será verificado se o imóvel se encontra 

pavimentos; edificado ou não;
II. 7,50m (sete metros e cinqüenta centímetros) até 8 (oito) pavimentos, se houver  abertura III – para o caso de imóvel que já se encontra edificado, serão verificadas autorizações 

em alguma das edificações concedidas anteriormente a esta lei, para verificação do que segue: 
III. 9,00m (nove metros) entre 9 e 12 (doze) pavimentos, se houver  abertura em alguma das a) se há projeto arquitetônico aprovado, com habite-se e se a carta de habilitação foi 

edificações expedida, para o uso pretendido, apresentado na folha de consulta;
IV. na proporção (h/6) +1, a partir de 12 pavimentos, com ou sem abertura em alguma das b) se para a utilização anterior do imóvel havia alvará de funcionamento para o uso 

edificações pretendido, apresentado na folha de consulta;
V. No caso de edifícios ou blocos de edifícios contíguos, com alturas diferentes, será c) se houve liberação anterior para o uso pretendido, mediante parecer favorável do CMDU.

considerado o recuo correspondente ao mais alto dentre eles. d) se a licença se enquadra nas condicionantes de garantias e isenções estabelecidas nos itens 
VI. Será dispensado o afastamento entre edifícios adjacentes para formarem um único bloco I a VI do art. 165 desta Lei. 

de edifícios, desde que a justaposição envolva no máximo 2 (dois) edifícios por bloco e não IV – as condições aprovadas pela administração pública, mediante ou projeto arquitetônico 
origine área enclausurada para iluminação e ventilação natural. aprovado, serão garantidas para a liberação da licença de localização, desde que a carta de habite-

se tenha sido expedida para o uso pretendido.
§1º. As edificações verticais poderão ser encostadas umas às outras, numa extensão máxima V – as atividades que tenham sido licenciadas anteriormente a esta Lei Complementar, terão 

de 25,00m (vinte e cinco metros), conforme a Figura 10 do ANEXO VII desta Lei Complementar. suas licenças mantidas nos casos de:
a) mudança de titular ou razão social;

§2º. Os afastamentos mínimos entre uma edificação vertical e outra serão verificados entre b) comprovação de parecer anterior favorável do CMDU;
os corpos dos edifícios, desprezando-se reentrâncias e saliências, desde que estas não VI – caso o uso pretendido, expresso na Folha de Consulta, seja diferente daquele aprovado 
ultrapassem 20% (vinte por cento) do alinhamento do corpo do edifício, conforme a Figura 11 do anteriormente, a licença de localização e o alvará de funcionamento serão condicionados à 
ANEXO VII desta Lei Complementar. execução de obras que garantam os parâmetros urbanísticos exigidos para o uso pretendido.

VII - a licença de localização será expedida mediante apresentação dos protocolos 
§3º. A menor distância entre dois edifícios deverá ser de 5.50m (cinco metros e cinqüenta comprovando a entrega da documentação necessária apontada no ANEXO VI – Tabela 01 – 
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Impactos Urbanos, nos respectivos órgãos relacionados. Executivo Municipal - SEPLAN - que se utilizará dos critérios abaixo como parâmetros para 
VIII – a liberação do alvará de funcionamento será providenciada mediante apresentação, na definir a compensação:

SEPLAN, de todos os documentos finais e providências exigidas na licença de localização e no 
ANEXO VI – Tabela 01 – Impactos Urbanos. I- as ruas com largura mínima de 20,00 m (vinte metros);

IX – uma vez aprovada a atividade a se realizar no imóvel, somente serão admitidas II- a área institucional reservada para o Poder Executivo correspondente a, no mínimo, 10% 
alterações, quando a nova atividade for compatível com os critérios e restrições desta Lei, (dez por cento) da soma da área dos lotes vendáveis;
mediante novo licenciamento. III- a arborização obedecendo às normas urbanísticas, sendo sua implantação de 

responsabilidade do loteador;
Art. 133 - Havendo comprovação de projeto arquitetônico de construção ou regularização IV- o serviço de limpeza pública e coleta de lixo de responsabilidade exclusiva do loteador.

aprovado anteriormente pela administração municipal, com habite-se, para a finalidade V- no loteamento deverão constar as seguintes infra-estruturas: 
requerida, o proprietário poderá ficar isento de atender aos parâmetros exigidos por essa lei. a. rede de água tratada, 

b. energia elétrica,
Art. 134 - A administração municipal terá até 15 (quinze) dias para se manifestar quanto ao c. iluminação pública e ainda 

pedido da licença da atividade. d. uma solução adequada para a captação e disposição final de esgotamento sanitário, 

TÍTULO VII Parágrafo Único: No caso de não haver possibilidade de serem contempladas as condições 
DA ANUÊNCIA DOS VIZINHOS acima, elas devem ser atendidas na forma de compensação estabelecida pela SEPLAN.

Art. 135 - A anuência de vizinhos é a manifestação expressa, firmada pelo proprietário de TÍTULO IX
imóvel vizinho àquele onde se pretende construir, e/ou instalar e/ou exercer atividades, DA OUTORGA ONEROSA
declarando não se opor ao empreendimento naquele local. 

Art. 145 - A Prefeitura poderá outorgar onerosamente o exercício do direito de construir, 
§1º. Entende-se por lote/imóvel vizinho, além dos hodiernamente entendidos: mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, conforme disposições dos 

artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade e de 
I - os confinantes, considerados aqueles que possuem ao menos um ponto em comum com o acordo com os critérios e procedimentos definidos nesta lei. 

lote/imóvel objeto da análise; 
II – os defrontantes, considerados os lotes/imóveis situados na face da quadra oposta ao lote Art. 146 - A outorga onerosa do Direito de Construir, passível de ser concedida nos termos 

objeto da análise, cujas testadas ou partes delas estejam defronte a este lote/ imóvel e seus dos artigos 66 a 75 da Lei Complementar n.º 72, de 30 de dezembro de 2003, que aprovou o Plano 
confinantes; Diretor, fica regulamentada nos termos desta Lei. 

III – os circundantes, assim considerados os lotes/imóveis lindeiros ao logradouro, tanto na 
face da quadra onde se situa o lote objeto da análise - excetuando-se os lotes/ imóveis confinantes, Art. 147 - O instituto da Outorga Onerosa do Direito de Construir consiste na autorização, 
quanto na quadra oposta – excetuando-se os lotes/imóveis defrontantes. concedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, para edificar além do 

permitido pelos índices urbanísticos para o local, com ônus para o proprietário, com a finalidade 
Art. 136 - O documento de anuência deverá ter firma reconhecida dos vizinhos anuentes, ou de equilibrar a ocupação do solo urbano e otimizar a utilização da infra-estrutura urbana existente. 

ter suas assinaturas recolhidas mediante a presença de um fiscal da prefeitura municipal. 
§1º. A outorga onerosa será paga por imóvel, de acordo com o uso desejado. Todo 

Parágrafo único: No caso de vizinho casado, a anuência deverá também ser manifestada pelo proprietário de imóvel que pagar a outorga onerosa receberá um documento da administração 
cônjuge. pública, garantindo as condições adquiridas após o pagamento da sua contrapartida. 

Art. 137 - Qualquer procurador devidamente constituído com poderes específicos, poderá §2º. Para os casos de modificação posterior de uso no imóvel outorgado, será observado 
firmar o documento de anuência, sendo que a procuração por instrumento particular firmada novamente o ANEXO VI - Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos. Se os parâmetros exigidos para o 
pelos proprietários terá as firmas reconhecidas.  novo uso não foram contemplados no pagamento da outorga anterior, um novo pagamento deverá 

ser efetuado.
Art 138 - A anuência será exigida, além dos demais casos expressos em lei, nos adiante 

especificados: §3º. O município não irá ressarcir o proprietário de imóvel que pagou outorga para um uso 
determinado e substituiu o uso do seu imóvel por outro que necessite de parâmetros inferiores aos 

I - quando a atividade for de impacto de trânsito e/ou segurança, será exigida anuência dos já pagos.
defrontantes, circundantes e confinantes; 

II - quando a atividade for de impacto de ruído, será exigida anuência dos circundantes e Art. 148 - A aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir se dará para a construção 
confinantes; de edificação com parâmetros apontados no ANEXO VI, na Tabela 02 de Parâmetros 

III - quando a atividade for de impacto de uso e/ou de cheiro e/ou ambiental, de limpeza ou Urbanísticos desta lei, respeitando-se os limites máximos: 
sossego, será exigida anuência dos defrontantes e circundantes; 

IV – quando houver dúvida sobre os impactos da atividade, será exigida anuência de todos os I - taxa de ocupação máxima, 
vizinhos indicados nos incisos anteriores deste artigo. II - taxa de permeabilização do solo mínima, 

III - rebaixamento de guia máximo, 
Parágrafo único: Na análise das anuências, prevalecerá a vontade da maioria simples dos IV - densidade demográfica máxima,

proprietários, contada lote por lote. V - densidade de construções máxima, 
VI - altura máxima na divisa, 

Art. 139 - Para fins de conceituação, análise e aplicação de anuência de vizinhos, aplica-se o VII – testada mínima, 
contido no ANEXO VII – figura 12 da presente Lei Complementar, denominado de Anuência dos VIII - gabarito
Vizinhos. IX – vagas de estacionamento,

X - afastamentos. 
TÍTULO VIII
DAS REGULARIZAÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES §1º. Na Área Especial de Centro (AEC), a Taxa de Ocupação poderá ser de até 100% (cem 

por cento) para os 02 (dois) primeiros pavimentos, mediante pagamento de outorga onerosa do 
Art. 140 - A regularização de uma edificação ocorrerá nas seguintes situações: direito de construir, desde que a construção seja destinada a empreendimentos econômicos que 

gerem no mínimo, 20 (vinte) empregos diretos.
I – quando a edificação se encontra finalizada e ocupada, porém sem projeto arquitetônico 

aprovado junto à administração pública; §2º. Para as demais Áreas Urbanas, mediante aplicação do instrumento da outorga onerosa 
II – quando a edificação foi aprovada no órgão público, porém construída em do direito de construir, exceto nos casos proibidos em lei, as edificações poderão ultrapassar a 

desconformidade com o projeto aprovado. Neste caso faz-se necessária a solicitação de taxa de ocupação básica até o limite máximo apresentado no ANEXO VI, denominado Tabela 02 
substituição do projeto, para fins de regularização. – Parâmetros Urbanísticos, independente do uso, respeitando-se os demais parâmetros 

urbanísticos.
Art. 141 - Para obter a regularização da edificação o profissional responsável pela mesma 

deverá apresentar o projeto arquitetônico idêntico ao da obra edificada, substituindo entretanto o §3º. O Rebaixamento de guia para o acesso às áreas de estacionamento de veículos nas 
memorial descritivo da obra, normalmente apresentado para aprovação de projeto,  por um laudo testadas dos lotes será permitido além dos 30%, mediante análise técnica da Secretaria Municipal 
técnico relatando as condições em que a edificação se encontra naquela data, as condições de Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN) e o conhecimento do Conselho Municipal de 
técnicas de habitabilidade do espaço construído e as adequações à legislação vigente. Um Desenvolvimento Urbano (CMDU), com outorga onerosa, desde que:
memorial descritivo do restante da obra, caso esta ainda não esteja completamente concluída, 
deverá ser incluído. I – o número de vagas seja igual ou inferior a 10 (dez);

II – a extensão do meio-fio rebaixado não ultrapasse 24m (vinte e quatro metros) contínuos 
Art. 142 - Para o caso da ocorrência de uma reforma interna de paredes, que não comprometa para cada lote ou empreendimento;

a estrutura da edificação e não havendo ampliação da construção, não haverá necessidade de III – aquele que optar por rebaixar a guia e por dispor de vagas de estacionamento ao longo 
aprovação de projeto de reforma. da testada do lote, deverá torná-las de uso público, conforme inciso II do § 2º do art. 94 e será 

cobrada uma taxa de não-arborização para aqueles lotes que rebaixarem mais de 12,00 metros da 
Parágrafo único: a reforma poderá ser executada, desde que não comprometa os parâmetros testada frontal, que será na proporção de uma árvore a cada 12m (doze metros).

urbanísticos do ANEXO VI – Tabela 02 – Parâmetros urbanísticos, salvaguardando-se o disposto 
nos art. 162 a 166 do capítulo das Isenções e Garantias desta lei. §4º. Para efeito de aplicação da outorga onerosa do direito de construir, os lotes de uso 

habitacional unifamiliar das quadras não serão objeto do cálculo da Densidade Demográfica 
Art. 143 - Para haver aprovação de projeto de regularização, reforma ou ampliação de obra Líquida máxima.

edificada será observado, primeiramente, se ocorreu aprovação de projeto anterior, no lote 
solicitado. §5º. A Altura Máxima na Divisa poderá ser maior que a indicada no art.104 desta lei, 

mediante pagamento de outorga onerosa e desde que:
Parágrafo único: Caso tenha havido a aprovação de projeto anterior, a análise para 

aprovação do projeto de regularização, reforma ou ampliação deverá partir da condição já I - haja anuência dos vizinhos;
aprovada anteriormente, desde que não haja modificação no uso da edificação, respeitando-se o II - não ultrapasse de 9,00m (nove metros);
disposto nos art. 162 a 166 do capítulo das Isenções e Garantias desta lei. III – seja aprovada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.

Art. 144 - A regularização dos loteamentos existentes na área de expansão urbana só poderá §6º. A testada mínima poderá ser de 9,00m (nove metros) mediante justificativa técnica 
ser efetivada baseada nas medidas compensatórias apresentas pelo órgão competente do comprovando a necessidade e com a aprovação do CMDU.
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§7º. Atendendo ao disposto no inciso V do artigo 67 do Plano Diretor de Dourados, mediante ocupação do térreo seja de 50 %(cinqüenta por cento).
pagamento de outorga onerosa do direito de construir: 

Art. 155 - A contrapartida financeira, que corresponde à outorga onerosa de potencial 
I - na Área Especial de Centro, os imóveis edificados até 2 (dois) pavimentos, poderão ser construtivo adicional, será calculada segundo a seguinte equação: Ct = Fp x Fs x B, onde:

liberados da obrigação de possuir vagas para estacionamento; Ct = contrapartida financeira relativa a cada m² de área construída adicional.
II - nas demais Áreas Urbanas, os imóveis poderão obter liberação da obrigação de vagas de Fp = fator de planejamento, entre 0,5 e 1,4.

estacionamento em até 50% do previsto nesta Lei. Fs = fator de interesse social, entre 0 e 1,0.
B = benefício econômico agregado ao imóvel,

§8º. Os afastamentos, indicados na presente Lei Complementar, poderão ser modificados 
em todas as Áreas Urbanas apenas mediante análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Calculado segundo a seguinte equação:
Urbano (CMDU), onde serão analisadas as condições urbanísticas de circulação de pedestres, 
ventilação e iluminação natural, e ainda mediante pagamento de Outorga Onerosa. vt ÷ CAb, 

I - o afastamento lateral, quando houver abertura, não poderá ser menor do que 1.50 metros, sendo vt = valor do m² do terreno fixado na Planta Genérica de Valores - PGV e 
nem mediante outorga onerosa. CAb = Coeficiente de Aproveitamento Básico.

II – o afastamento frontal só poderá ser diferente ao estabelecido se for para uso de garagem 
de veículos. § 1º - Os fatores FP e FS mencionados no caput variam em função dos objetivos de 

desenvolvimento urbano, das infra-estruturas instaladas, do interesse social e das diretrizes de 
Art. 149 - O instituto da Outorga Onerosa de Potencial Construtivo Adicional consiste no uso e ocupação do solo, estabelecidas nesta lei.

direito de construir edificações verticais acima do permitido pela aplicação do Coeficiente de 
Aproveitamento Básico, obedecendo-se todos os demais parâmetros, principalmente os índices § 2º - As variáveis dos fatores de Planejamento e Social se encontram nas Tabelas 01 e 02, no 
de: ANEXO VIII.

I - taxa de ocupação, § 3º. Em caso de pluralidade de lotes com frente para distintas faces de uma mesma quadra, 
II - densidade demográfica, será utilizado o maior valor do metro quadrado de terreno fixado na Planta Genérica de Valores 
III - densidade de construção e para o cálculo do benefício econômico agregado ao imóvel. 
IV - gabarito.
  § 4º. Nas operações urbanas consorciadas e negociadas não são aplicáveis os fatores de 
Art. 150 - As Áreas passíveis de aplicação da Outorga Onerosa de Potencial Construtivo planejamento e de interesse social. 

Adicional são as Áreas Centrais -  Área Especial de Centro (AEC), Área Central Principal I (ACP 
I), e Área Central Principal II (ACP II) e aquelas apontadas no anexo XVIII do Plano Diretor. § 5º. A outorga onerosa para os edifícios acima de 12 (doze) pavimentos incidirá sobre a área 

excedente acima do 12º (décimo segundo) pavimento, e a contrapartida financeira será sobre 
Parágrafo único: Edificações com gabarito acima de 12 (doze) pavimentos serão permitidas, metade do resultado da fórmula descrita no caput : 

mediante outorga onerosa, desde que a taxa de ocupação, medida a partir do 2º pavimento, não 
ultrapasse 30% (trinta por cento) do lote e que a obra seja implantada prioritariamente Ct = Fp x Fs x B.
centralizada no lote.               2

I – Apenas a taxa de ocupação do pavimento térreo poderá ser de 50%.
II - Em hipótese alguma, nem mediante outorga onerosa da construção, as edificações acima Art. 156 - O monitoramento do estoque de potencial construtivo será efetuado pela 

de 12 (doze) pavimentos poderão ultrapassar os 30% (trinta por cento) da taxa de ocupação nos Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente a partir da data inicial de vigência desta 
pavimentos tipo. lei de uso e ocupação do solo.

III – Para efeito de cálculo de outorga onerosa, a taxa de ocupação básica será de 30%.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Infra-estrutura fornecer à SEPLAN todos os dados e 

Art. 151 - A outorga onerosa do Direito de Construir  e do Potencial Construtivo Adicional informações sobre a aprovação de projetos, assim como demais informações disponíveis 
serão requeridas por meio de Guia de Diretrizes Urbanísticas, através do preenchimento de devidamente atualizados que forem necessárias para a aplicação do potencial construtivo 
formulário próprio para a Outorga Onerosa do Direito de Construir. adicional.

§ 1º. O requerente poderá solicitar consulta para a outorga onerosa do Direito de Construir e 
do Potencial Construtivo Adicional com croqui explicativo ou com a apresentação do projeto Art. 157 - No ato de apresentação do requerimento de aprovação de edificação com pedido 
arquitetônico a ser aprovado. de outorga onerosa de potencial construtivo adicional, o interessado deverá comprovar o 

§ 2º. Não se aplica aos casos de solicitação de direito de construir mediante outorga onerosa, pagamento de importância equivalente ao valor do metro quadrado de terreno constante do 
a possibilidade de início de execução de obra ou edificação antes de sua aprovação. lançamento do imposto predial e territorial urbano, correspondente ao ano de protocolização do 

pedido, desde que não seja inferior à quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), a título de serviços 
Art. 152 - Analisado o projeto de edificação, pelo órgão responsável, em face da legislação administrativos para sua análise, conforme instruções a serem baixadas pela Secretaria de 

vigente e estando em condições do mesmo ser aprovado, o projeto será encaminhado à SEPLAN Finanças. 
que intimará o interessado para pagamento da contrapartida financeira, especificando o seu valor 
e informando que a expedição do alvará de aprovação da obra ficará condicionada ao seu Art. 158 - Para a aplicação da outorga onerosa do direito de construir além dos índices 
pagamento integral, bem como das despesas acessórias e conexas cabíveis. urbanísticos para taxa de ocupação, afastamentos e vagas de estacionamentos, constantes desta 

lei, o valor da contrapartida será de:
§ 1º. A intimação a que se refere o caput deste artigo será efetuada mediante publicação no 

Diário Oficial do Município e, sempre que possível, divulgada em meio eletrônico, via Internet. Taxa de ocupação 
Ct = Vt x Ad 

§ 2º. O pagamento do valor total da contrapartida financeira poderá ser efetuado de uma só Afastamentos
vez, em até 30 (trinta) dias úteis contados da data da publicação da intimação, ou em até cinco Ct = Vt x Ad 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga no mesmo prazo, também Vaga de estacionalmento
contado a partir da data da publicação da intimação. Ct = Vt x Av 

§ 3º. A expedição do habite-se só poderá ser efetuada depois de concluído o pagamento Sendo que:
integral da contrapartida financeira. Ct = contrapartida financeira

Vt = valor do m² do terreno fixado na Planta Genérica de Valores   
§ 4º. O pedido de aprovação de edificação, com solicitação de outorga onerosa do Direito de Ad = área construída adicional    

Construir, será indeferido imediatamente em caso de não pagamento do valor integral da Av = área referente à cada vaga de carro, conforme ANEXO VI -  05a - Estacionamento – 
contrapartida financeira ou de qualquer uma de suas parcelas dentro dos respectivos prazos. dimensões mínimas.

§ 5º. O documento comprobatório do pagamento da contrapartida financeira obedecerá a Art. 159 - Para a aplicação da outorga onerosa do direito de construir além dos índices 
formulário padrão a ser fixado pela Secretaria de Finanças em comum acordo com a Secretaria de urbanísticos estabelecidos para altura máxima na divisa e rebaixamento de guia será utilizada a 
Planejamento e Meio Ambiente. seguinte fórmula:

Art. 153 - O valor da contrapartida financeira será depositado na conta corrente do Fundo Altura máxima na divisa
Municipal de Urbanização (FMU). Ct = Vt x Au

Parágrafo único. O Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, mediante portaria, fixará Rebaixamento de guia
as instruções complementares para o depósito do valor da contrapartida financeira na conta Ct = Vt x Au
corrente mencionada neste artigo. 

Sendo que:
Art. 154 - Na Área Especial de Centro (AEC) poderá haver uma compensação entre taxa de Ct = contrapartida financeira

ocupação e o coeficiente de aproveitamento, sem contrapartida financeira, nos seguintes termos: Vt = valor do m² do terreno fixado na Planta Genérica de Valores   
Au = área, em metros lineares do espaço a ser utilizado.

§ 1º. O coeficiente de aproveitamento básico será substituído na fórmula matemática a que 
se refere este artigo pelo coeficiente de aproveitamento que resultar da redução da taxa de Art. 160 - Para a aplicação da outorga onerosa de alteração do uso do solo, serão observados 
ocupação, nos seguintes termos: CAu = TOb/TOu x CAb ; onde: os seguintes termos:

CAu = coeficiente de aproveitamento a ser utilizado; 
TOb = taxa de ocupação básica; § 1º.  Não será permitida a alteração de uso caso a avaliação de impacto resultante da 
TOu = taxa de ocupação a ser utilizada no primeiro ou no segundo pavimento, vale a maior. atividade seja maior que 3 (três) unidades de grau de incomodidade, conforme consta no  
CAb = coeficiente de aproveitamento básico. ANEXO VI - Tabela 01, de Impactos Urbanos, desta lei.

§ 2º. De acordo com a  parâmetros urbanísticos da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a taxa de § 2º.  A fórmula utilizada para a contrapartida nos casos de alteração de uso é a seguinte:Ct = 
ocupação básica da Área Especial de Centro é de 80% para os dois primeiros pavimentos e 60% Vt x  Ui
para os demais. A taxa de ocupação, objeto do cálculo do §1º, é a de 80% do pavimento térreo. Sendo:

Ct = contrapartida financeira
§ 3º. Para efeito do cálculo dessa fórmula, a Taxa de ocupação básica (TOb) para as Vt = valor do m² do terreno fixado na Planta Genérica de Valores   

edificações verticais, acima de 12 pavimentos, é de 30% (trinta por cento), mesmo que a taxa de Ui = grau de impacto resultante da aplicação dos incômodos urbanísticos apontados no 
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ANEXO VI - 01 – Impactos Urbanos. Art. 167 - Na forma do art. 94 da Lei Complementar n.º 0072/03 (Plano Diretor do Município 
de Dourados), ficam regulamentadas as normas complementares do Fundo de Urbanização, 

Art. 161 - Os recursos obtidos com as contrapartidas financeiras da outorga onerosa serão criado pela citada Lei, o qual dará suporte financeiro às políticas municipais de desenvolvimento 
depositados na conta do Fundo Municipal de Urbanização. urbano e do Conselho de Administração dos Recursos do Fundo.

CAPÍTULO I Art. 168 - Os recursos do Fundo Municipal de Urbanização serão provenientes das taxas de 
DAS ISENÇÕES E GARANTIAS aprovação de projetos arquitetônicos referentes a reformas, ampliações, regularizações, 

construções e habite-se, parcelamentos do solo de qualquer natureza ,além daqueles provenientes 
Art. 162 - Atendendo ao disposto no inciso V do artigo 67 do Plano Diretor de Dourados, do pagamento da outorga onerosa do direito de construir, incluindo-se a outorga onerosa do 

serão isentos da obrigação de possuir vagas para estacionamento, os imóveis já edificados até 2 potencial construtivo adicional.
(dois) pavimentos, situados na Área Especial de Centro (AEC), que não possuam vagas de 
estacionamento até o momento da aprovação desta lei. Art. 169 - O orçamento anual do FMU observará o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Responsabilidade 
Art. 163 - Para efeito de regularização dos imóveis edificados, será isento do pagamento de Fiscal, evidenciando as políticas na área de urbanização.

outorga onerosa do direito de construir a edificação que, comprovadamente, esteja construída 
antes de 1994. § 1º O orçamento anual do FMU integrará o orçamento municipal, observando-se em sua 

elaboração, execução e avaliação a legislação pertinente.
§1º Para a comprovação que trata o caput deste artigo serão utilizadas as fotografias áreas e 

mapas digitalizados, de propriedade do Município de Dourados, provenientes de levantamento § 2º O Presidente do Conselho de Administração, conforme inc. I do art. 90 da Lei 
aerofotogramétrico, realizado em 1994. Complementar n.º 0072/03, é o Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, ao qual compete a 

função de ordenador de despesas dos recursos do FMU.
§2º Serão isentos da cobrança de outorga onerosa os edifícios públicos municipais e 

monumentos culturais e/ou religiosos de interesse público, a critério da administração municipal, § 3º - Os recursos depositados na conta do FMU serão movimentados pelo ordenador de 
desde que analisado e  com parecer favorável do CMDU. despesas em conjunto com o representante do CMDU, enquanto conselheiro titular.

Art. 164 - Para efeito de regularização dos imóveis edificados, que comprovadamente foram § 4º – O saldo positivo do FMU, aprovado em balanço, será transferido para o exercício 
construídos entre 1994 e 2004, o valor da outorga onerosa do direito de construir será sobre seguinte, obedecida a legislação pertinente.
metade do valor da outorga onerosa estipulado nesta lei, para as novas edificações.

Art. 170 - Os membros do Conselho de Administração dos recursos do FMU elencados nos 
§ 1º- As construções e empreendimentos econômicos que gerarem a partir de 40 (quarenta) incisos do art. 90 da Lei Complementar n.º 0072/03, em função dos cargos exercerão seus 

empregos diretos  e as micro e pequenas empresas definidas em lei terão isenção de até 75 % mandatos enquanto titulares dos mesmos.
(setenta e cinco por cento) do valor da outorga onerosa do direito de construir.

§ 1º Caberá ao representante da Superintendência de Planejamento Urbano da SEPLAN 
§ 2º- Para a comprovação que trata o caput deste artigo serão utilizadas as imagens de satélite substituir o presidente do Conselho de Administração nas suas faltas legais ou eventuais.

quik bird, de propriedade do Município de Dourados, provenientes de levantamento realizado em 
2004. § 2º É vedada a remuneração a qualquer título dos membros do Conselho de Administração 

dos Recursos do FMU, sendo a participação de cada membro considerada como relevante serviço 
Art. 165 - Nas Áreas Centrais - Área Especial de Centro (AEC), Área Central Principal I e II, público.

os imóveis já edificados antes de 2004 poderão ser reformados e regularizados, sendo 
assegurados os seguintes parâmetros urbanísticos comprovadamente existentes de fato no local Art. 171 - Compete ao Conselho de Administração dos Recursos do FMU:
em 2004, conforme possa ser atestado pela imagem de satélite quickbird, de 2004, pertencente à 
Prefeitura Municipal: I – estabelecer diretrizes e normas para gestão do FMU;

II – analisar, aprovar, orientar e acompanhar os planos, programas e projetos relacionados 
I - vagas de estacionamento; com a aplicação dos recursos do FMU;
II - taxa de ocupação; III – elaborar o Orçamento e o Plano de Aplicação dos Recursos do FMU, para apreciação do 
III - taxa de permeabilização do solo; Chefe do Poder Executivo;
IV – testadas do lote; IV – aprovar as contribuições, doações e outras receitas, oriundas de pessoas físicas ou 
V - dimensão do lote; jurídicas e as minutas de convênios, acordos, contratos e outros ajustes a serem assinados;
VI – afastamentos frontal, lateral e fundo. V – aprovar as operações de financiamentos, inclusive as realizadas a fundo perdido;
VII – guia rebaixada. VI – submeter, anualmente, à apreciação do Chefe do Poder Executivo, relatório das 

atividades desenvolvidas pelo FMU;
§1º. As reformas e regularizações dos imóveis que trata o caput deste artigo terão os VI – prestar contas aos órgãos competentes de fiscalização das despesas realizadas com os 

parâmetros urbanísticos descritos no caput, de I a VI, assegurados desde que não ultrapassem 02 recursos do FMU, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e as normas e deliberações do 
(dois) pavimentos de edificação. TCEMS. (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul).

VIII – praticar todos os atos necessários à gestão do FMU.
§2º. Para aprovação de projeto de construção, reforma, regularização de edificação e para IX – aprovar a celebração de convênios, acordos e contratos de financiamento com pessoas 

aprovação de pedido de expedição de licença de localização a fim de obtenção de alvarás de físicas ou jurídicas de direito público ou privado, constando essas aprovações em Ata.
funcionamento em imóvel nos casos em que necessitem de análise quanto aos parâmetros 
urbanísticos por destoarem do estabelecido nesta lei relativamente aos parâmetros descritos nos Art. 172 - O Conselho de Administração do FMU reunir-se-á mensalmente em caráter 
incisos I a VI do caput deste artigo e/ou dos parâmetros referentes ao que consta nos Códigos de ordinário ou, extraordinariamente, quando convocado por qualquer de seus membros.
Posturas e de Obras em vigor, as situações deverão ser analisadas previamente pelos órgãos 
competentes à aprovação de cada ato e, posteriormente, pela Secretaria Municipal de § 1.º As reuniões realizar-se-ão com a presença de pelo menos 3 (três) de seus membros e as 
Planejamento e Meio Ambiente (SEPLAN) mediante parecer do Conselho Municipal de deliberações serão tomadas mediante votação de maioria simples dos membros presentes, sempre 
Desenvolvimento Urbano (CMDU). com a presença obrigatória do Presidente do Conselho ou, no caso de ausência justificado, de seu 

substituto.
§3º. Para a aprovação da edificação, reforma e regularização de imóvel nas Áreas Centrais 

mencionadas no caput deste artigo, será verificada, por meio da imagem de satélite quickbird de § 2.º Em caso de empate nas votações, caberá ao Presidente o voto de qualidade.
propriedade do Município de Dourados de 2004 (dois mil e quatro), a condição da edificação 
quanto aos parâmetros urbanísticos então existentes no imóvel e, se for comprovado que há uma Art. 173 - O Conselho do FMU definirá em seu regimento interno: 
situação existente de fato desde aquela época, serão respeitados os parâmetros urbanísticos 
existentes no imóvel relacionados nos incisos I a VI deste artigo. I - o calendário das reuniões ordinárias e as formalidades para a convocação de reuniões 

extraordinárias;
§4º. Para reforma, construção e regularização apesar de garantidos os parâmetros existentes, II - os ritos comum e urgente para votação e discussão das matérias sujeitas à apreciação do 

mencionados no caput deste artigo, será cobrada outorga onerosa, nos moldes  mencionado no Conselho, definindo suas fases e prazos para apreciação; 
art. 164, dos parâmetros taxa de ocupação básica, vagas de estacionamento e rebaixamento de III - a constituição de comissões internas, para apreciação de assuntos relativos às 
guia desta lei, constantes do ANEXO VI, denominado Tabela 02 – Parâmetros Urbanísticos. competências a elas atribuídas, bem como sua composição; 

IV - as atribuições da Presidência e, a deliberação acerca da instituição de comissões internas 
§5º. Para as edificações construídas depois de 1994, e que foram notificadas e/ou e de seus coordenadores; 

embargadas pela municipalidade e não cumpriram com as obrigações de paralisação e/ou V - outras matérias pertinentes ao melhor andamento dos trabalhos do Conselho.
embargo da obra, será cobrado o valor da outorga onerosa do direito de construir na sua 
integralidade. Art. 174 - No caso de extinção do FMU, seus bens e direitos reverterão ao Patrimônio do 

Município, atendidos os encargos e responsabilidades assumidos.
§6º. No caso de imóveis, nas Áreas Centrais, com solicitação para reforma e ampliação ou 

ainda para mudança de uso sem reforma, cuja área construída resultante total for menor ou igual a TÍTULO XI
60m² (sessenta metros quadrados), será mantido, no mínimo, o número de vagas existentes antes DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
da reforma ou da mudança de uso sem reforma.

Art. 175 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU é um órgão de 
§7º. Apenas na Área Especial de Centro (AEC) poderá haver a reconstrução total da assessoramento da Administração Municipal vinculado ao Gabinete do Prefeito e à Secretaria 

edificação, precedida de uma solicitação para a demolição da construção existente, sendo, nestes Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.
casos asseguradas as garantias de I a VI, descritas no caput deste artigo, desde que a nova 
edificação não ultrapasse 02 (dois) pavimentos.  Art. 176 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU possui caráter 

consultivo, salvo quando exigido o parecer favorável nesta lei complementar, fiscalizador e 
Art. 166 - Nas Áreas Centrais - Área Especial de Centro (AEC) e Área Central Principal I e controlador da política de desenvolvimento urbano do município, com as seguintes atribuições e 

II, (ACP I e II), os lotes poderão ter dimensão e/ou testadas menores que a mínima estabelecida competências:
nesta lei, mediante comprovação de que se trata de uma situação existente de fato, anterior a 1994, 
por meio de matrícula do imóvel ou por situação técnica condizente, necessitando de análise e I – participar na formulação da política municipal de desenvolvimento urbano por meio de 
parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU). diretrizes, estratégias, prioridades, recomendações e propositura de planos, programas e projetos;

II – opinar sobre a aplicação dos instrumentos de política urbana elencados no Plano Diretor 
TÍTULO X de Dourados;
DO FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO III – propor legislação municipal com a finalidade de orientar o desenvolvimento urbano do 
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Município de Dourados; empate.
IV – analisar projetos de lei de assuntos de desenvolvimento urbano;
V – colaborar na elaboração de planos, programas e projetos intersetoriais, regionais, locais Art. 180 - A organização dos atos e normas de funcionamento do CMDU será definida em 

e específicos de desenvolvimento do Município; Regimento a ser determinado após sua instalação, e que deverá ser aprovado pelos Conselheiros, 
VI – controlar o uso e ocupação do solo do município de Dourados, atendendo ao disposto em sessão Plenária, pela maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros.

nesta lei;
VII – compor e auxiliar o CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor conforme dispõe o §1º Os Conselheiros do CMDU definirão em seu regimento interno: 

Plano Diretor de Dourados;
VIII - auxiliar os órgãos componentes do SISPLAM – Sistema de Planejamento Municipal I - o calendário das reuniões ordinárias e as formalidades para a convocação de reuniões 

na consecução dos objetivos do Plano Diretor de Dourados, no que tange os temas relacionados a extraordinárias; 
suas respectivas áreas de atuação; II - os ritos comuns e urgentes para votação e discussão das matérias sujeitam à apreciação 

IX – solicitar, quando for o caso, um estudo de impacto de vizinhança para os do Conselho, definindo suas fases e prazos para apreciação; 
empreendimentos que julgar necessário; III - a constituição de comissões internas, para apreciação de assuntos relativos às 

X – encaminhar assuntos relevantes de meio ambiente, saúde, saneamento, habitação, competências a elas atribuídas, bem como sua composição;
segurança entre outros, aos órgãos competentes, assim como aos conselhos municipais para IV - as atribuições da Presidência e, a deliberação acerca da instituição de comissões internas 
análise e parecer; e de seus coordenadores;

XI – opinar sobre parcelamento do solo em todas as modalidades: condomínios urbanísticos, V - outras matérias pertinentes ao melhor andamento dos trabalhos do Conselho.
loteamentos, desmembramentos, desdobros e remembramentos;

XII – opinar sobre usos industriais, tendo como pressuposto a preservação do meio Art. 181 - A SEPLAN prestará ao CMDU o necessário suporte técnico – administrativo e 
ambiente, o sossego da vizinhança e os aspectos urbanísticos do entorno, como fluxo de veículos, financeiro, sem prejuízo da colaboração dos demais órgãos e entidades nele representados.
manobras;

XIII – opinar sobre eventos sazonais que causem algum incômodo urbanístico como Art. 182 - A SEINFRA e a SEMHSUR prestarão o necessário suporte técnico ao CMDU, 
fechamento de vias, aproveitamento de praças ou outros logradouros públicos; apresentando, quando solicitado, documentação para análise e parecer dos conselheiros. 

XIV – discutir sobre nominação ou renominação de ruas, quando for solicitado;
XV – solicitar informações gerais, gerenciais e dados operacionais dos órgãos e empresas Título XII

responsáveis; DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA
XVI – opinar sobre o trânsito e encaminhar parecer ao Conselho Municipal de Trânsito - 

COMTRAN; Art. 183 - Para efeitos desta Lei Complementar, somente profissionais habilitados, poderão 
XVII – opinar sobre questões ambientais e encaminhar parecer ao Conselho Municipal de assinar a autoria dos projetos arquitetônicos, e/ou como responsáveis técnicos, ou ainda qualquer 

Meio Ambiente – COMDAM; documento, projeto ou especificação a ser submetido à apreciação do Município de Dourados, via 
XVIII – opinar sobre questões de habitação popular e encaminhar parecer ao Conselho da suas Secretarias e demais órgãos.

Habitação – COMHAB;
XIX – opinar sobre questões de turismo e encaminhar parecer ao Conselho de Turismo – §1º. A responsabilidade profissional e/ou civil quanto aos serviços de elaboração de 

COMTUR; projetos, de cálculos e especificações, execução das obras e materiais utilizados cabe aos seus 
XX – opinar sobre questões urbanísticas relacionadas à segurança, saúde, educação, entre autores e responsáveis técnicos, conforme cada caso, bem como ao proprietário do imóvel quanto 

outras e encaminhar aos órgãos respectivos; a danos a terceiros.
XXI – zelar e fiscalizar o correto cumprimento das legislações urbanísticas federal, estadual 

e municipal; §2º. A municipalidade não terá e nem assumirá qualquer responsabilidade sobre a edificação 
XXII – atender às condições dispostas no Plano Diretor de Dourados; em razão da aprovação do projeto da construção ou da emissão de licença de construir, nem sobre 
XXIII – compor o conselho fiscalizador do Fundo Municipal de Urbanização. a construção em si, nem sobre o uso e instalação de atividades aprovadas conforme a legislação 

vigente. 
Art. 177 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano será composto por 19 

(dezenove) membros e seus respectivos suplentes, observando a representatividade da §3º. Para efeitos desta Lei Complementar, profissional habilitado é aquele possuidor de 
administração, das entidades públicas, classistas e da sociedade civil organizada, conforme curso superior na respectiva área, e devidamente inscrito no órgão da categoria respectiva, em 
segue: pleno gozo de suas funções comprovado por certidão emitida pelo respectivo órgão. 

I. Um representante do Prefeito Título XIII
II. Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente- SEPLAN DAS PENALIDADES
III. Um representante da Secretaria Municipal de Infra- Estrutura
IV. Um representante da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbasnos- Art. 184 - A realização de edificações, reformas e ampliações, bem como a instalação e/ou 

SEMHSUR exercício de atividades sem aprovação do Município enseja a notificação ao responsável pelo 
V. Um representante da Secretaria Municipal de Finanças-SEMFI empreendimento (proprietário do imóvel e/ou do locatário) para paralisar imediatamente as obras 
VI. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e e/ou atividades até o deferimento de pedido de aprovação ou regularização do empreendimento. 

Empreendedorismo - SEMDE 
VII. Um representante da Procuradoria Geral do Município-PGM §1º. O pedido de aprovação ou regularização de que trata o caput deste artigo, deverá ser 
VIII. Um representante do Instituto de Meio Ambiente- IMAM feito por qualquer das pessoas nele citadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
IX. Um representante do órgão municipal responsável pela Habitação Popular notificação. 
X. Um representante do órgão municipal responsável pela Vigilância Sanitária
XI. Um representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente- SEMA §2º. Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações previstas no caput, o 
XII. Um representante do Corpo de Bombeiros de Dourados notificado fica sujeito, sucessivamente a:
XIII. Um representante da Câmara Municipal 
XIV. Um representante das universidades particulares e públicas de Dourados I – pagamento de multa diária, no valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por 
XV. Um representante do AEAD – Associação dos Engenheiros e Arquitetos dia, até aprovação do projeto; 
XVI. Um representante da Associação das Empresas de Construção Civil da Grande II – embargo da obra, caso a mesma continue após a aplicação da multa, com apreensão das 

Dourados máquinas, equipamentos e veículos em uso no local das obras;
XVII. Um representante das Empresas Imobiliárias de Dourados 
XVIII. Um representante da ACED - Associação Comercial e Empresarial de Dourados, e Art. 185 - A Prefeitura poderá notificar, a qualquer momento, imóveis que se encontram em 
XIX. Um representante da AGB - Associação dos Geógrafos do Brasil situação irregular com a ausência dos seguintes documentos ou situações físicas do imóvel: 

§1º. Os representantes dos órgãos da Administração Municipal, bem como seus respectivos I - projeto arquitetônico aprovado pelo município,
suplentes, serão nomeados pelo Prefeito, mediante indicação dos Secretários. II - habite-se, parcial ou total, 

III – certidão ou projeto do Corpo de Bombeiros, se for o caso,
§2º. O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, sendo permitida sua recondução. IV – alvará da Vigilância Sanitária, se for o caso,

V – autorização ou licenciamento ambiental, se for o caso,
§3º. Perderá o mandato o conselheiro que, sem justificativa, faltar a três reuniões VI –  pátio de manobras, quando a lei exigir,

consecutivas ou a 04 (quatro) intercaladas, pelo período de 6 (seis) meses,  não se fazendo VII – local adequado para carga e descarga, quando a lei exigir.
representar por suplente.

Art. 186 - Considera-se infração a esta Lei:
§4º. Na hipótese do parágrafo anterior, a entidade deverá ser oficiada para indicar novo 

conselheiro. Em não havendo a indicação no prazo de 30 dias, o CMDU convocará o fórum I – iniciar a construção ou reforma sem a respectiva licença; 
respectivo para que ocorra a indicação de nova instituição. II – desrespeitar o projeto aprovado;

III – desrespeitar as indicações de alinhamento do lote; 
§5º. As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, sendo, porém, IV – estiver em risco sua estabilidade, ou de imóveis lindeiros com perigo para o público ou 

consideradas como de relevante interesse público. para quem executa ou, ainda, causando dano ambiental; 
V – desenvolver atividade sem a respectiva licença de funcionamento ou, em desacordo com 

§6º. Cada membro do CMDU, representante de sua entidade terá por obrigação repassar aos ela; 
seus pares as decisões tomadas no conselho. VI – iniciar a demolição sem a respectiva licença;

§7º. Perderá o mandato o conselheiro que destratar algum outro membro, tiver Art. 187 - Os infratores das disposições desta Lei, no que se refere a empreendimentos, ficam 
comportamento inadequado de acordo com decisão tomada pela da maioria dos outros membros sujeitos às seguintes sanções:
componentes.

§ 1º - Multa, com prazo de 15 (quinze) dias úteis para impugnação do lançamento aplicada 
§8º. Na hipótese do parágrafo anterior, a entidade deverá ser oficiada para indicar novo nos seguintes limites:

conselheiro.
I – obra ou outro empreendimento com licenciamento executado em desacordo com o 

Art. 178 - A mesa diretora do CMDU será composta de um Presidente, que será o membro projeto aprovado:
representante da SEPLAN, um Vice-presidente, um Secretário e um Secretário suplente, estes a) até 50m² R$ 250,00;
três últimos escolhidos entre os demais conselheiros, para o mandato de 2 (dois) anos. b) de 50,01m² a 100m² R$ 450,00;

c) de 100,01m² a 150m² R$ 700,00;
Art. 179 - O Presidente do CMDU não terá direito a voto, devendo votar apenas nos casos de d) de 150,01m² a 250m² R$ 950,00;
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e) de 250,01m² a 400m² R$ 1.200,00; b) oferecer perigo para o público ou para quem a exerce, ou, ainda, causar dano ambiental – 
f) acima de 400,00m² R$ 50,00/m²; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
II – obra ou outro empreendimento iniciado sem licenciamento: c) iniciar atividade sem a licença de funcionamento – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
a) até 50m² R$ 350,00; reais).
b) de 50,01m² a 100m² R$ 700,00; III – interdição da atividade pelo não atendimento das exigências legais após a aplicação das 
c) de 100,01m² a 150m² R$ 1.000,00; penalidades anteriores com o seguinte procedimento:
d) de 150,01m² a 250m² R$ 1.500,00; a) feita a interdição e lavrado o respectivo termo, o proprietário do estabelecimento será 
e) de 250,01m² a 400m² R$ 2.000,00; intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar defesa;
f) acima de 400,00m² R$ 70,00/m²; b) cobrança em dobro da multa aplicada anteriormente;

c) não sendo procedente a defesa ou decorrido o prazo estabelecido na alínea “a” sem que esta 
§ 2º - Embargo da obra pelo não atendimento às exigências legais após a aplicação das tenha sido oferecida, a administração municipal determinará a cassação da Licença de 

penalidades anteriores com os seguintes procedimentos: Funcionamento, quando houver, com o conseqüente fechamento do estabelecimento;
d) havendo desobediência à interdição, o infrator ficará sujeito à multa de até R$ 10.000,00 

I – feito o embargo da obra e lavrado o respectivo termo será intimado o proprietário para, no (dez mil reais), e a administração municipal determinará a cassação da Licença, quando houver; 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar defesa; IV – fechamento do estabelecimento e cassação da licença pelo não atendimento das 

II – cobrança em dobro da multa aplicada anteriormente; exigências legais, após a aplicação das penalidades anteriores. 
III – não sendo procedente a defesa, ou decorrido o prazo estabelecido no inciso I deste 

artigo, a administração municipal determinará a cassação da licença de construção quando Art. 192 - Esgotados todos os procedimentos administrativos para a regularização do 
houver; empreendimento e da atividade irregular, a Procuradoria Jurídica tomará as medidas cabíveis.

IV – havendo desobediência ao embargo, o infrator ficará sujeito à multa aplicada de acordo 
com os critérios abaixo e terá prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar defesa, caso não haja a Art. 193 - O Município promoverá a articulação do exercício do Poder de Polícia 
regularização a administração municipal determinará a cassação da licença, quando houver: Administrativa, para ordenamento do uso e da ocupação do solo, com o exercício das 

a) até 50m² R$ 5.000,00; competências correspondentes nos demais níveis de governo.
b) de 50,01m² a 100m² R$ 6.000,00;
c) de 100,01m² a 150m² R$ 7.000,00; TÍTULO XIV
d) de 150,01m² a 250m² R$ 8.000,00; DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
e) de 250,01m² a 400m² R$ 9.500,00;
f) acima de 400,00m² R$ 12.000,00; Art. 194 - As guias rebaixadas em calçadas onde não há espaço para adequar os veículos 

dentro do imóvel deverão ser removidas e reconstruídas às expensas do proprietário do imóvel, no 
§ 3º - Multa de até 5% (cinco por cento) do valor de avaliação da edificação, sem prejuízo das prazo de 08 (oito) meses a contar da entrada em vigor desta Lei Complementar, sob pena de, não o 

sanções aplicadas anteriormente, caso a obra ou empreendimento sejam ocupados sem o devido fazendo nesse prazo, ser cobrada multa diária por atraso, nas seguintes formas conforme a área em 
“habite-se”, com prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a defesa. que esteja localizado o imóvel:

§ 4º - Demolição da obra ou empreendimento, pelo não atendimento das exigências legais, I - AEC – R$ 500,00 por vaga de veículo (2,40 x 5,50);
após a aplicação das penalidades anteriores, sem direito a ressarcimento das benfeitorias II - ACP I e II - R$ R$ 500,00 por vaga de veículo (2,40 x 5,50);
realizadas. III - ACS I e II - R$ R$ 300,00 por vaga de veículo (2,40 x 5,50);

IV - AES - R$ R$ 300,00 por vaga de veículo (2,40 x 5,50);
§ 5º - Providências judiciais cabíveis. V - AUM - R$ R$ 200,00 por vaga de veículo (2,40 x 5,50);

VI - AR1 - R$ R$ 500,00 por vaga de veículo (2,40 x 5,50);
§ 6º - O embargo só será suspenso após o cumprimento das exigências consignadas no VII - AR2 - R$ R$ 500,00 por vaga de veículo (2,40 x 5,50)

respectivo termo de embargo, sem prejuízo das multas já aplicadas.
Parágrafo único: Nos Eixos Principais e Secundários de qualquer Área Urbana será cobrada 

§ 7º - Multa a qualquer outro dispositivo que não tenha indicação expressa de penalidade multa diária de R$ R$ 500,00 por vaga de veículo (2,40 x 5,50).
nesta lei no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para impugnação do lançamento. Art. 195 - Os passeios públicos nas calçadas deverão ser reformados e adequados ao disposto 

nesta lei, pelos proprietários dos imóveis, num prazo total de até cinco anos contados a partir da 
Art. 188 - O proprietário de construções abandonadas ou em ruínas deve providenciar o aprovação desta lei complementar, nas seguintes condições:

fechamento do imóvel e, quando for o caso, a demolição sujeitando-se às seguintes sanções:
I - AEC – 1 ano

I – advertência, por meio de notificação, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a II – ACP I e II – 2 anos
regularização da situação, prorrogáveis por igual período, mediante solicitação justificada do III – ACS I e II e AES – 3 anos
proprietário; IV – AUM – 4 anos

II – multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com novo prazo de 15 (quinze) dias V – AR I, ARII e ARU – 5 anos
úteis para regularização, quando não atendida a advertência do inciso anterior;

III – não sendo procedente a defesa ou decorrido o prazo estabelecido no inciso anterior sem Parágrafo único: No caso do não cumprimento dos prazos dispostos no artigo para as Áreas 
que esta tenha sido atendida, será lavrada nova multa em dobro; Urbanas, será cobrada multa diária de R$ R$ 500,00 por dia.

IV – depois de esgotadas todas as tentativas de localização do proprietário, inclusive de 
notificação por edital, e o imóvel estiver em risco iminente de desabamento, após comprovação Art 196 - A Administração poderá determinar medidas corretivas a serem tomadas em 
com o laudo técnico, a administração municipal executará a demolição e o ônus decorrente deste relação às edificações e aos usos já localizados, que estejam em desconformidade com esta Lei, 
procedimento será implantado na inscrição imobiliária do imóvel demolido. visando regularizar situações existentes de fato.

Art. 189 - Qualquer empreendimento poderá ser embargado imediatamente sem o Art 197 - Os proprietários de imóveis edificados até 2004 deverão protocolizar requerimento 
cumprimento prévio dos procedimentos e prazos previstos anteriormente, quando: no prazo de 12 (doze) meses para assegurar as isenções e garantias de que tratam os artigos 162 a 

166 da presente lei.. 
I – o mesmo apresente risco em sua estabilidade, com perigo para o público, para quem o 

executa ou para imóveis lindeiros; Art 198 - As áreas de fundo de vale deverão passar para o domínio do município, na ocasião 
II – o imóvel localizado na Zona Especial de Interesse Cultural descrita no Plano Diretor de empreendimentos de parcelamento do solo.

estiver executando demolição, reforma ou qualquer outra intervenção sem a devida autorização;
III – houver desobediência ao alinhamento predial ou a qualquer dispositivo desta Lei no que Art 199 - A áreas privadas de fundo de vale não serão tributadas com IPTU, caso estejam 

se refere aos Parâmetros Urbanísticos e Localização de Atividades. contribuindo para a preservação das matas ciliares. Poderá o proprietário de áreas de fundo de vale 
apresentar proposta de compensação do IPTU por meio de implantação de projetos de natureza 

§ 1º - Os casos referidos neste artigo, quando couber, serão noticiados ao Ministério Público ambiental.

§ 2º - O embargo previsto neste artigo, atenderá, no que couber, aos dispositivos do § 2º do Art 200 - Fica proibida a edificação em áreas de fundo de vale,  nas zonas urbanas e de 
artigo 188 desta Lei; expansão urbana, numa distância de 50,00 (cinqüenta metros)da área alagável.

Art. 189A - VETADO Art. 201 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o desmembramento de lotes urbanos 
localizados em esquina com dimensão igual  ou superior a 360m² (trezentos e sessenta metros 

Art. 190 - Uma atividade  poderá ser interditada a qualquer tempo, sem prejuízo das multas, quadrados), para regularização de área e lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano e se o 
quando: imóvel pertencer a dois proprietários, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis 

até a data da promulgação da presente lei..
I – oferecer perigo para o público ou para quem a exerce;
II – estiver sendo exercida sem o respectivo licenciamento. Art. 202 - As industrias já instaladas, antes da promulgação desta lei complementar, terão o 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias para atender ao disposto no § 1º do art. 13 da presente lei. 
§ 1º - A interdição prevista neste artigo será imposta por escrito, após vistoria efetuada pelo 

órgão competente. Art. 203 - Esta Lei será revisada no prazo máximo de 05 (cinco) anos, ouvido o CMDU.

§ 2º - Caso o infrator desrespeite o termo de interdição ou, não interponha recurso ou, ainda, Art. 204 - Esta Lei Complementar entrará em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua 
caso este seja indeferido, a administração municipal tomará as providências cabíveis. publicação, revogadas as disposições em contrário, principalmente a Lei Complementar nº 008, 

de 05 de novembro de 1991 e suas alterações.
Art. 191 - Os infratores das disposições desta Lei, no que se refere ao licenciamento de 

atividades, ficam sujeitos às seguintes sanções: Dourados (MS), 21 de janeiro de 2008.

§ 1º - Multa, com prazo de 15 (quinze) dias úteis para a impugnação do lançamento aplicada JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
nos seguintes limites: PREFEITO 

I – estiver oferecendo risco ou perigo ao público ou para quem a exerce ou, ainda, causando WILSON VALENTIM BIASOTTO
dano ambiental; SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

II – estiver sendo exercida sem o respectivo licenciamento em local não permitido por lei;
a) desenvolver atividade em desacordo com a licença de funcionamento – R$ 500,00 JOVINA NEVOLETI CORREIA

(quinhentos reais); PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO
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Lei complementar nº 122 de 21/01/2008 código de obras e/ou a lei do uso e ocupação do solo ou edificação sem alvará de 
construção ou habite-se, expedidos pela Administração Municipal; 

ANEXO I Edificação: Obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer 
Glossário: instalação, equipamento e material; 

Embargo: Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra;
Alinhamento: A linha divisória entre o lote urbano e a via ou logradouro público; Especificação: Descrição dos materiais e serviços empregados na construção;
Afastamentos: distância entre a projeção horizontal da edificação e as linhas Estacionamentos Comerciais: São aqueles destinados a estacionamentos e guarda 

divisórias dos lotes. de veículos abertas ao uso público mediante remuneração ;
Alvará de construção: Documento que autoriza a execução da construção, reforma Estacionamentos Privativos: São aqueles implantados no lote, pertencentes a 

ou ampliação das obras, sujeitas à fiscalização da Prefeitura; edificações de uso habitacional ou não-habitacional de utilização exclusiva da 
Alvará de funcionamento: Documento expedido pela Secretaria de Finanças do população permanente da edificação;

Município, que autoriza o funcionamento de atividade econômica no município. Estacionamentos Públicos Coletivos: São aqueles implantados no lote, pertencentes 
Ampliação de edificação: obra que caracteriza o aumento de área construída de uma a edificações de uso não-habitacional aberto ao uso público;

edificação implantada. Faixa "non aedificandi": Área de terreno onde não será permitida qualquer 
Áreas Institucionais: é a parcela do lote urbano destinada às edificações para fins construção, vinculando-se o seu uso a uma servidão;

específicos comunitários ou de utilidade pública, tais como: educação, saúde, cultura, Folha de Consulta: é o documento indicado para se obter a licença de localização de 
lazer, administração, etc. uso do solo no imóvel, para a liberação do alvará de funcionamento. Neste documento 

Licença de localização: Documento expedido pela Secretaria de Planejamento do serão preenchidos os campos obrigatórios sobre informações do imóvel, a atividade 
Município, que autoriza os usos habitacionais multifamiliares e/ou usos não- pretendida e o grau de impacto que a atividade proporciona. Este documento terá 
habitacionais no município, por se encontrarem em localização adequada,. validade por 6 meses.

Apartamento: Unidade autônoma de moradia em habitação multifamiliar; Gabarito: é a distância entre o piso do pavimento térreo de uma edificação e o ponto 
Aprovação de Projeto: Ato administrativo que precede o licenciamento das obras de mais alto da cobertura, excluídos o ático e a caixa d'água;

edificações no município; Galeria Comercial: Conjunto de lojas voltadas para um corredor de circulação 
Área Bruta é a área total de um determinado território urbanizado, inclusive coberto com acesso à via pública;

logradouros, áreas verdes e áreas institucionais; Garagem comercial: estabelecimento edificado com a finalidade de venda ou 
Área Construída Computável é a soma das áreas construídas de uma edificação, locação de veículos;

consideradas relevantes para efetuação de cálculos como: porte da edificação, Garagem coletiva: área de uso comum das edificações de uso habitacional 
coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação; multifamiliar, ou de uso não-habitacional múltiplo, destinada às vagas de 

Área Construída Não Computável é a soma das áreas construídas de uma edificação estacionamento de veículos dos moradores.
consideradas não-relevantes para cálculos como: porte da edificação, coeficiente de Garagem: área destinada às vagas de estacionamento de veículos;
aproveitamento e taxa de ocupação; Guia de Diretriz Urbanística: é o documento expedido pela Administração 

Área Construída total: é a soma das áreas cobertas ou não, de todos os pavimentos de Municipal que tem por finalidade nortear as diretrizes de uso e ocupação do solo 
uma edificação. É determinada pelo perímetro formado pela projeção ortogonal dos municipal, observando-se o traçado urbano, as infra-estruturas instaladas, a capacidade 
limites edificados das áreas utilizáveis de uma edificação, cobertas ou não. São de suporte da Área Urbana, a aplicação ou não da Outorga Onerosa, autorizando a 
consideradas áreas construídas de uma edificação: piscinas, sacadas, varandas, etc., localização do empreendimento na cidade. 
devendo constar do projeto arquitetônico. Habite-se Total: Ato administrativo que corresponde à Aprovação Total da Obra e a 

Área Ocupada: é a projeção, em plano horizontal, da área construída situada acima autorização da Prefeitura para a ocupação da edificação. Documento que atesta 
do nível do solo. oficialmente o término da obra;

Área de Uso Comum: é a área que pode ser utilizada em comum por todos os Habite-se Parcial: Ato administrativo que corresponde à Aprovação Parcial da Obra 
moradores de lotes com uso habitacional multifamiliar, podendo ser em condomínio e a autorização da Prefeitura para a ocupação de parte da edificação aprovada.
urbanístico, edificações verticais, conjuntos residenciais ou residências em série, sendo Licenciamento de Obra: Ato administrativo que concede licença e prazo para início 
livre o acesso e o uso, de forma comunitária; e término de uma obra. 

Área Líquida é a somatória das áreas vendáveis de um determinado território Meio Fio: Elemento divisor entre pista de rolamento de veículos ou bicicletas e o 
urbanizado, excluídos os logradouros, as áreas verdes e as áreas institucionais; passeio público;

Área Privativa é a área do imóvel, coberta ou descoberta, da qual um proprietário Memorial descritivo: Texto descritivo de elementos ou serviços para a compreensão 
tem total domínio, de uso privativo e exclusivo;  de uma obra, tais como especificação de componentes a serem utilizados;

Áreas de Intervenção Urbana são porções do território de especial interesse para o Mezanino: Pavimento intermediário situado entre dois pavimentos de uma 
desenvolvimento urbano, objeto de projetos urbanísticos específicos, nas quais poderão edificação, que não ultrapassem 50% do piso imediatamente inferior;
ser aplicados instrumentos de intervenção, previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de Mobiliário Urbano é o conjunto de elementos, que podem ocupar o espaço público, 
julho de 2001 - Estatuto da Cidade, para fins de regularização fundiária, execução de destinados a funções urbanísticas de: circulação e transportes; ornamentação da 
programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, paisagem e ambientação urbana; descanso e lazer; serviços de utilidade pública, 
ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos comunicação e publicidade; atividade comercial; acessórios à infra-estrutura, sendo 
urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de implantados por agentes públicos ou por ente privado autorizado pela municipalidade;
unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; Obra: Realização de edificação ou quaisquer trabalhos de construção em imóvel, 

Beiral é o prolongamento da cobertura, que protege a edificação das intempéries, independentemente do estado que estiver, ainda que paralisada ou concluída; 
podendo ser de, no mínimo 0,50m (cinqüenta centímetros) e no máximo 1,50m (um Passeio público: Parte da calçada destinada ao trânsito de pedestres;
metro e cinqüenta centímetros) além da projeção ortogonal dos limites edificados, não Patamar: Superfície intermediária entre dois lances da escada;
podendo ultrapassar o limite do lote; Pavimentação permeável ou drenante: é aquela que permite o escoamento e o 

Caixa de Rua é a dimensão da largura da via pública entre os alinhamentos dos lotes. esgotamento de excesso de águas pluviais;
Calçada é a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada Pavimento Térreo: é aquele onde está situado o acesso principal da edificação, 

à circulação de veículos, reservada à área verde, à implantação de mobiliário urbano, considerado, nesta lei, o 1º (primeiro) pavimento;
sinalização, vegetação e construção do passeio público, porção esta destinada ao trânsito Pavimento utilizável: é aquele que, em edifícios verticais, é utilizado para fins 
de pedestres; habitacionais ou não, que seja útil para a instalação de moradia ou atividade comercial. 

Calçadão é a porção da calçada destinada ao Passeio Público com finalidade de uso Não são considerados pavimentos utilizáveis aqueles destinados à utilização para casa 
de grande contingente de pedestres, normalmente em dimensões maiores que os passeios de máquinas, caixa d’água, ou similares. 
públicos normais, e que contenham elementos de mobiliários e infra-estruturas urbanas; Pavimento: Conjunto de dependência situadas no mesmo nível, iniciando pelo 

Certidão de Demolição é o documento comprobatório da efetiva demolição de uma térreo.
edificação; Pavimento Tipo: pavimentos em ocorrem repetições do aproveitamento dos 

Certidão de Outorga Onerosa do Direito de Construir - Certidão emitida pelo espaços, em edificações verticais;
Executivo Municipal com valor de face expresso em reais, para aqueles que se utilizaram Pé-Direito: distância vertical entre o piso e o forro de um compartimento; 
do instrumento outorga onerosa do Direito de Construir. Pista de rolamento: é a área da via pública destinada ao uso de veículos.

Certifidão de Outorga Onerosa de Potencial Construtivo Adicional - Certidão Recuo: Distância entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a 
emitida pelo Executivo Municipal com valor de face expresso em reais, para aqueles que divisa do lote, o mesmo que afastamento;
se utilizaram do instrumento outorga onerosa do Potencial Construtivo Adicional. Reforma: Obra que implica em modificações, sem ampliação de área construída, 

Certifidão de Outorga Onerosa de Alteração de Uso: Certidão emitida pelo com ou sem alteração de uso de área edificada;
Executivo Municipal com valor de face expresso em reais, para aqueles que se utilizaram taxa de ocupação: é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação e a 
do instrumento outorga onerosa de Alteração de Uso. área do lote;

taxa de permeabilidade: é a relação entre a área permeável, que permite a infiltração 
Coeficiente de Aproveitamento: é a relação entre a área construída computável de da água no solo, livre de qualquer edificação ou pavimentação não drenante e a área do 

uma edificação e a área total do lote, podendo ser: lote;
a) básico: que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes urbanos; Testada frontal: é a menor testada do lote, que faz frente para a via ou logradouro 
b) máximo: que não pode ser ultrapassado, sendo utilizado mediante outorga público.

onerosa de potencial construtivo; e Testada: Toda parte do terreno que faz limite com rua ou logradouro público, sendo 
c) mínimo: abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado; que nos terrenos de esquina, a frente do terreno corresponde à menor testada. 
Cul de Sac: área destinada ao retorno de veículos em pistas de rolamento. Unidade Territorial Privativa: Unidades privativas de um Condomínio Urbanístico, 
Declividade: A relação percentual entre a diferença das cotas altimétricas de dois comparável ao lote dos loteamentos urbanos, porém demarcado dentro de um imóvel em 

pontos e a sua distância horizontal; condomínio, com ou sem edificações.
Demolição: Total ou parcial derrubamento de uma edificação; Unidade de moradia: unidades privativas em edificações de uso habitacional 
Dependências de Uso Comum: Conjunto de dependência ou instalações da multifamiliar.

edificação que poderão ser utilizadas em comum por todos ou por parte dos usuários; Vistoria: Diligência efetuada pela Prefeitura, tendo por fim verificar as condições de 
Edificação Irregular: edificação iniciada e/ou concluída em desconformidade com o uma edificação, obra, lote ou do tipo de uso do imóvel: habitacional ou não-habitacional.
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ANEXO VI * O asterisco demonstra que há mais determinações no texto da lei.

EP 4.5 5,85 80% * 100% 5% 5% 30% 24m * Cheia 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

ES 4.5 5,85 80% * 100% 5% 5% 30% 24m * Cheia 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

VE 4.5 5,85 80% * 100% 5% 5% 30% 24m * Cheia 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

VC 4.5 5,85 80% * 100% 5% 5% 30% 24m * Cheia 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

EP 4.5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * Cheia 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

ES 4.5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * Cheia 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

VE 3,0 3,9 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

VC 3,0 3,9 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

EP 4.5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * Cheia 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

ES 4.5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * Cheia 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

VE 4.5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

VC 4.5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 500 625 7,50 9,00 360,00 12,00 9,00

EP 4.5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

ES 4,5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VE 3.0 3,9 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VC 3.0 3,9 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VL 2.4 3,12 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 2,5 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00 4

EP 4.5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

ES 4,5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VE 3.0 3,9 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VC 3.0 3,9 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VL 2.4 3,12 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 2,5 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00 4

EP 4.5 5,85 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * Cheia 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

ESU 3.0 3,9 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VS 3.0 3,9 60% * 70% 12% 8% 30% 24m * 3 300 375 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

EP 2.4 3,12 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 3 300 290 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

ES 2.4 3,12 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 3 300 290 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VE 2.4 3,12 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 3 300 290 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VC 2.4 3,12 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 300 290 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VL 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 300 290 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

Testada 

Frontal 

Mínima 

com 

outorga

RG 

Máximo - 

com 

outorga

60

60

48

Passeio 

Público 

PPC

48
8

4

4

12

12

12

8

48

48AUM

48

48

48

36

36

36

36

ACS I

ACS II

AEC

ACP I

ACP II

Taxa de 

Ocupação 

Básica TOB

Coeficiente de 

Aproveitamen

to Básico  

CAB

Vias Testada 

Frontal 

Mínima 

TFM

Rebaixame

nto de Guia  

RG  *

Taxa de 

Permeab. do 

Solo  TPS

AD 

Máxima - 

com 

outorga

DDL 

Máxima- 

com 

outorga

DC Máxima - 

com outorga

Densid. 

Demogr.Lí

quida  

DDL

TABELA 02 - PARÂMETROS URBANÍSTICOS

AES

TO Máxima - 

com outorga

Gabarito GDensid. de 

Construção   

DC

Altura na 

Divisa 

AD 

Dimensão 

Mínima dos 

Lotes DML

60

Áreas TPS Mínima - 

com outorga

Coeficiente de 

Aproveitamen

to Máximo 

com outorga
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EP 2.4 3,12 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 230 290 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VE 2.4 3,12 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 230 290 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VC 2.4 3,12 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 230 290 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VL 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 230 290 AE AE 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

EP 2.4 3,12 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 100 125 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VE 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 100 125 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VC 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 100 125 0 0 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00 2

VL 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 100 125 0 0 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00 2

EP 2,4 3,12 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 70 90 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00

VE 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 70 90 7,50 0,00 1.500,00 12,00 9,00

VC 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 70 90 0 0 7,50 0,00 1.500,00 12,00 9,00 2

VL 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 70 90 0 0 7,50 0,00 1.500,00 12,00 9,00 2

ZEIS
_ 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% AE 24m * 2,0          * 100 125 AE AE 7,50 AE 220,00 10,00 9,00 2

ZEIS conj. 

Residencial

_

2.4

3,12

60%

70% 15% 10% AE 24m * 2,0          * 500 625 AE AE 7,50 AE 200 unidade 

privativa

10,00 9,00 4

ZEIS/  BNH  
_ 1,2 1,56 70% 80% 10% 5% 30% 24m * 2,0          * 100 125 AE AE 7,50 AE 220,00 10,00 9,00 2

ZEII _ 3,0 3,9 60% AE 15% 10% AE 24m * 2,5 _ _ _ _ 7,50 AE 850,00 20,00 9,00 AE

ZEIAs _ _ _ 5%
AE

95%
AE

_
24m *

AE
_ _

_ _
7,50

0 AE _ _ 1

ZEIU 01 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 100 125 _ _ 7,50 AE 1000,00 AE AE AE

ZEU - Zona de 

Expansão 

Urbana

1,2 1,56

60% 60% 20% 15% 30%

24m *

2,5 100 125 _ _ 7,50 AE 1000,00 20,00

AE

2

ZEU - Zona de 

Exp. 

Urb.(Cond. 

Urbanístico)

AE AE AE AE AE AE AE

24m *

AE AE AE AE AE AE AE AE AE

AE

AE

Distritos 1,2 1,56 60% 70% 15% 10% 30% 24m * 2,5 230 290 16 20 7,50 0,00 360,00 12,00 9,00 4

4

4

AE

AE

AE

AE

4
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Densidade de 

Ocupação 

máxima - com 

outorga

30

Taxa de 

Permeabilizaç

ão do Solo 

mínima com 

outorga

AR1
24

AR2

ARU

Áreas Vias Coeficiente de 

Aproveitamen

to

Taxa de 

Ocupação

Coeficiente de 

Aproveitamen

to Máximo 

com outorga

Taxa de 

Ocupação 

máxima - 

com outorga

Dimensão 

Mínima dos 

Lotes

Testada 

Frontal 

Mínima 

TFM

RG 

Máximo - 

com 

outorga

Rebaixame

nto de Guia

Gabarito 

Máximo

Passeio 

Público

Densidade 

Líquida

Densidade de 

Ocupação

Altura na 

Divisa

Densidad

e Líquida 

máxima - 

com 

outorga

Altura 

Máxima na 

Divisa - 

com 

outorga

Testada 

Frontal 

Mínima 

com 

outorga

Taxa de 

Permeabiliz

ação do Solo
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ANEXO VI - TABELA 03
Afastamentos no Distrito Sede

frontal lateral fundos
Vias Locais 4,00 nulo/1,00/1,50 nulo/1,00/1,50
Vias coletoras ou acima 4,00 nulo/1,00/1,50 nulo/1,00/1,50

frontal lateral fundos
Vias Locais 4,00 nulo/1,00/1,50 nulo/1,00/1,50
Vias coletoras ou acima nulo até 2ª pav. nulo/1,00/1,50 nulo/1,00/1,50

Residências em série - edificações horizontais

frontal lateral fundos
Vias Locais nulo/1,00/1,50 nulo/1,00/1,50
Vias coletoras ou acima nulo/1,00/1,50 nulo/1,00/1,50

frontal lateral fundos
Até o 2º pavimento 4,00 nulo/1,50 nulo/1,50
do 3º ao 6º pavimento 4,00 3,00 3,00
acima do 6º pavimento até o 

12º 4,00 5,00 5,00

frontal lateral fundos
Até o 2º pavimento nulo nulo/1,50 nulo/1,50
do 3º ao 6º pavimento 4,00 3,00 3,00
acima do 6º pavimento 4,00 5,00 5,00

frontal lateral fundos
dos limites do lote 4,00 3,00 3,00
entre as edificações até 8 

pavimentos 4,00 3,00 3,00
entre as edificações H/8 + 1 H/8 + 1 H/8 + 1

frontal lateral fundos
Todos os pavimentos H/8 + 1 H/8 + 1 H/8 + 1

ZEIS frontal
Vias Residenciais de 12,00m 4,00 para todas as edificações e todos os usos 
Vias Coletoras ou acima seguem-se as orientações conforme o tipo de edificação acima

Afastamentos nos distritos
4,00 todas as edificações, todos os usos e todas as vias 

Afastamentos na zona de expansão urbana
4,00 todas as edificações, todos os usos e todas as vias 
20,00 todas as edificações, todos os usos - nos lotes que margeiam 

as rodovias e estradas vicinais

Uso habitacional multifamiliar  

APENAS MEDIANTE 

OUTORGA ONEROSA

Conjuntos residenciais verticais - 
Uso habitacional multifamiliar, não-habitacional múltiplo, misto

Uso habitacional multifamiliar, não-habitacional múltiplo, misto

Uso habitacional unifamiliar e multifamiliar
Edificações horizontais

Edificações verticais - acima de 12 pavimentos

Uso habitacional multifamiliar - todas as vias
Edificações verticais 

Edificações horizontais 
Uso não-habitacional unitário e múltiplo ou misto 

Edificações verticais 
Uso não-habitacional múltiplo ou misto - vias coletoras ou acima
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ANEXO VI - HIERARQUIA DO SISTEMA VIÁRIO
TABELA 04

HIERARQUIA VIÁRIA DIMENSÃO 

MÍNIMA DA

CAIXA (m)

DIMENSÃO 

MÍNIMA DA

PISTA DE

ROLAMENTO (m)

DIMENSÃO MÍNIMA

DA FAIXA DE

ESTACIONAMENTO 

(m)

DIMENSÃO 

MÍNIMA DO

CANTEIRO 

CENTRAL (m)

Eixos principais 30 8,50 cada pista 2,50 5,00

Eixos secundários 25 7,50 cada pista 2,50 5,00

Eixos de suporte 20 12 2,50 -

Vias estruturais 20 12 2,50 -

Vias coletoras 20 8 2,50 -

Vias de serviço 20 8 2,50 -

Vias locais 15 6 2,50 -

Vias residenciais das ZEIS 12 6 2,50 -

Vias para ciclovias 20 2,50 (para ciclovia) - -
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-

 

Tabela 05a

 

 

ESTACIONAMENTO

 

TIPO DO ESTACIONAMENTO

 
   

paralelo

 

a 90 
graus

 

a 60 
graus

 

a 45 
graus

 

a 30 
graus

 

LARGURA DA VAGA 

  

2,40 m 

 
 

2,40 m 

 
 

2,40 m 

 
 

2,40 m 

 
 

2,40 m 

 

COMPRIMENTO DA VAGA 

  

5,50 m 

 
 

5,00 m 

 
 

5,00 m 

 
 

5,00 m 

 
 

5,00 m 

 

sentido único

 

3,50 m 

 

4,50 m 

 

4,00 m

 

3,50 m 

 

2,50 m 

 

LARGURA 

 

DA 

 

CIRCULAÇÃO 

 

sentido duplo

 

5,40 m

 

5,40 m

 

5,40 m

 

5,40 m

 

5,40 m
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ AREA ESPECIAL DO CENTRO      

CATEGORIAS DE USOS REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO                          
AREA ESPECIAL DO CENTRO

ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

GRAU DE IMPACTO DE EP- Eixo ES - Eixo VE - Via VC - Via 

ESTACIONAMENTO Principal Secundário Estrutural Coletora

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m²* (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autônoma habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais

Entre 40,00 e  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autônoma habitacional habitacional habitacional habitacional

de   101,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autônoma habitacional habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autônoma habitacional habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profissionalizante * 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) * 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.4 Serviços de Saúde - postos de saúde,

hospitais, clínicas, consultórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos

1VG/20assentos 1VG/20assentos 1VG/20assentos 1VG/20assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ ÁREA CENTRAL PRINCIPAL I      
REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

CATEGORIAS DE USOS

                          

AREA CENTRAL PRINCIPAL I

E ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

E GRAU DE IMPACTO DE EP-eixo ES-eixo VE- via VC- via 

ESTACIONAMENTO principal secundario estrutural coletora

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m² (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autonoma habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais

Até  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

de   100,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profisionalizante 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m² 1VG/ 80,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m² 1VG/ 80,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ AREA ESPECIAL DO CENTRO      

CATEGORIAS DE USOS REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO                          
AREA CENTRAL PRINCIPAL II

ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

GRAU DE IMPACTO DE EP- Eixo ES - Eixo VE - Via VC - Via 

ESTACIONAMENTO Principal Secundário Estrutural Coletora

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m²* (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autônoma habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais

Entre 40,00 e  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autônoma habitacional habitacional habitacional habitacional

de   101,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autônoma habitacional habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autônoma habitacional habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profissionalizante * 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) * 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.4 Serviços de Saúde - postos de saúde,

hospitais, clínicas, consultórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos

1VG/20assentos 1VG/20assentos 1VG/20assentos 1VG/20assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ ÁREA CENTRAL PRINCIPAL I      
REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

CATEGORIAS DE USOS

                          

AREA CENTRAL SECUNDÁRIA I

E ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

E GRAU DE IMPACTO DE EP-eixo ES-eixo VE- via VC- via VC- via 

ESTACIONAMENTO principal secundario estrutural coletora local

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m² (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autonoma habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais

Até  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

de   100,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profisionalizante 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m² 1VG/ 80,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m² 1VG/ 80,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ ÁREA CENTRAL PRINCIPAL I      
REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

CATEGORIAS DE USOS

                          

AREA CENTRAL SECUNDÁRIA II

E ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

E GRAU DE IMPACTO DE EP-eixo ES-eixo VE- via VC- via VC- via 

ESTACIONAMENTO principal secundario estrutural coletora local

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m² (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autonoma habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais

Até  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

de   100,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profisionalizante 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m² 1VG/ 80,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m² 1VG/ 80,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ AREA ESPECIAL DE SERVIÇO     
REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

CATEGORIAS DE USOS

                          
AREA ESPECIAL DE SERVIÇO

E ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

E GRAU DE IMPACTO DE EP-eixo ESU-eixo de VS- via de 

ESTACIONAMENTO principal suporte serviço

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m²* (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autônoma habitacionais habitacionais habitacionais

Entre 40,00 e  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autônoma habitacional habitacional habitacional

de   101,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autônoma habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autônoma habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profissionalizante * 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) * 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.4 Serviços de Saúde - postos de saúde,

hospitais, clínicas, consultórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos

1VG/20assentos 1VG/20assentos 1VG/20assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ AREA DE USO MISTO      
REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

CATEGORIAS DE USOS

                          

AREA DE USO MISTO

E ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

E GRAU DE IMPACTO DE EP-eixo ES-eixo VE- via VC- via VL- via 

ESTACIONAMENTO principal secundario estrutural coletora local

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m² (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autonoma habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais

Até  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

de   100,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profisionalizante 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m² 1VG/ 80,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m² 1VG/ 80,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 

Lei Complementar nº 122 de 21/01/2008

40 Diário Oficial   -   195ANO X -  Nº 2. DOURADOS, MS TERÇA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2008

Lei



ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ AREA RESIDENCIAL I     
REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

CATEGORIAS DE USOS

                          

AREA RESIDENCIAL I

E ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

E GRAU DE IMPACTO DE EP-eixo VE- via VC- via VL- via 

ESTACIONAMENTO principal estrutural coletora local

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m² (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autonoma habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais

Até  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

de   100,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profisionalizante 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ AREA RESIDENCIAL II
REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

CATEGORIAS DE USOS

                          

AREA RESIDENCIAL II

E ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

E GRAU DE IMPACTO DE EP-eixo VE- via VC- via VL- via 

ESTACIONAMENTO principal estrutural coletora local

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m² (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autonoma habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais

Até  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

de   100,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profisionalizante 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart. 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ AREA DE RESTRIÇÃO URBANA     
REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

CATEGORIAS DE USOS

                          

AREA DE RESTRIÇÃO URBANA

E ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

E GRAU DE IMPACTO DE EP-eixo VE- via VC- via VL- via 

ESTACIONAMENTO principal estrutural coletora local

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m² (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autonoma habitacionais

Até  100,00m²* 1 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional

de   100,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade

* área da unid. Autonoma habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profisionalizante 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) 2 Vg/ sala de aula

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos 1VG/20 assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 70,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 60,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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ANEXO VI -TABELA 05b

ESTACIONAMENTOS p/ ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL   
REQUISITOS PARA NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

CATEGORIAS DE USOS

                          

AREA ESPECIAL DE INTERE-SE SOCIAL

E ATIVIDADES URBANAS                                         Tipo  de Via Publica

E GRAU DE IMPACTO DE EP-eixo VE- via VC- via VL- via 

ESTACIONAMENTO principal estrutural coletora residencial

1. USO HABITACIONAL 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

      UNIFAMILIAR habitacional habitacional habitacional habitacional

1.1USO HABITACIONAL

    MULTIFAMILAR

"Kitnets" até 40,00m² (c/ um dormitório) 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades 1 Vg/ 2 unidades

*área da unid. Autonoma habitacionais habitacionais habitacionais habitacionais

Até  100,00m²* 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade 1 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

de   100,00m²*   até   300,00m²* 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade 2 Vg/unidade

* área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

acima de 300,00m² * 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade 3 Vg/unidade

*área da unid. Autonoma habitacional habitacional habitacional habitacional

2.USO NÃO 

HABITACIONAL

2.1 Comércio Varejista

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO- 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.2Comércio Atacadista

Distribuidora de bebidas

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.3 Serviços em Geral

Entidades financeiras, escritórios

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.4 Serviços de 

      Educação

Pré-escolar e fundamental 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Médio e Técnico 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula 1 Vg/ sala de aula

Ensino Profisionalizante 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

Ensino Superior(faculdades e universidades) 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula 2 Vg/ sala de aula

2.5. Serviços de 

Hotelaria

Hotel, Pousada 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

Motel 1 Vg/ 1 apart.

Apart-Hotel 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit. 1 Vg/ 2 dormit.

2.6. Serviços Religiosos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos 1VG/20 assentos

2.7. Lazer

Bares,Restaurantes; Lanchonetes 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m² 1 Vg/ 70,00m²

Cinemas;Teatros;Auditórios 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos 1Vg/10assentos

Academias de dança e/ou ginástica 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

Clubes recreativos/complexos esportivos 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno 1VG/ 200,00m² do terreno

Casa de Shows; Danceterias;Boates 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m²

Salão de Festas;Buffets e Eventos 1VG/ 70,00m² 1VG/ 70,00m² 1VG/ 80,00m²

2.8.Shoping Centers e Galerias Comerciais

área útil * Permitido com análise especial da Seplan. 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m² 1 Vg/ 40,00m²

2.9.Serviços Publicos
municipal,estadual e federal

GRAU DE IMPACTO -1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO -2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²
GRAU DE IMPACTO -3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.10.Uso Industrial

Permitido com análise especial da Seplan.

GRAU DE IMPACTO  - 1 (um) 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m² 1 Vg/ 100,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 2 (dois) 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m² 1 Vg/ 80,00m²

GRAU DE IMPACTO  - 3 (três) 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m² 1 Vg/ 60,00m²

2.11.Uso Misto Atender os requisitos para cada uso separadamente

OBS.
Vg - VAGA por veiculo 
O grau de impacto encontra-se nos parágrafos 12 do artigo 113.

Entende-se por sala de aula também os espaços acadêmicos como laboratórios, salas de informática, etc.
*area util das lojas e salas comerciais: Estacionamento p/ veiculos com área em metros quadrados de espaço utilizavel

(vaga e circulação) nunca inferior  a 30% da area da construção principal (lojas,salas,corredores, depósitos ,wcs e etc.) 
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Portarias
PORTARIA/FUNCED Nº 001/2008 José Laerte Cecílio Tetila

Prefeito Municipal de Dourados
ROBSON ARAUJO FERREIRA, Diretor Presidente Interino da Fundação Cultural e de 

Esportes de Dourados – FUNCED, usando das atribuições que lhe confere no inciso 3º do artigo 53, Dirceu Aparecido Longhi
da lei 2726, de 28 de Dezembro de 2004. Secretário Municipal de Gestão Pública

RESOLVE: ANEXO ÚNICO - PORTARIA GAB Nº 017 de 14 de janeiro de 2008.

Artigo 1º - Fica nomeado, a partir de 21 de janeiro de 2008, ADRIANO PEREIRA, no cargo Ordem Matrícula Nome
de provimento em comissão de ASSISTENTE II, símbolo DGA 08, lotado na Fundação Cultural e 1 114761146-1  ADAIANA APARECIDA CAMARGO
de Esportes de Dourados. 2 502034-1  ADRIANA MACENA BRITO ALVES

3 151071-1  ADRIANA RAMONA BENITES CHRISTOVAM SILVA
Artigo - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 4 150481-1  ALDENICE MARIA DA SILVA FILHO

5 114761589-1  ALDO MACHADO PAEL
Revogam-se as disposições em contrário. 6 114762028-1  ALESSANDRA APARECIDA GODOY FABIANO

7 114762101-1  ALEX SANDRO ALVINO
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 8 114761275-1  ALEXSANDRA BRITEZ VELASQUES

9 501789-3  ALFREDO TOMAZ DE LIMA FILHO
Gabinete do Diretor Presidente, em 21 de janeiro de 2008. 10 149631-1  ALZIRO SOUZA DA SILVA

11 114762035-1  AMELIA APARECIDA ESCORSE DE SOUZA
ROBSON ARAUJO FERREIRA 12 114760468-1  ANA CAROLINA DOS SANTOS BORGES

Diretor Presidente Interino 13 114763051-1  ANA CLAUDIA GONCALVES ZANI
14 114761873-1  ANA CRISTINA DOS SANTOS GOMES
15 114761148-1  ANA PAULA DOS SANTOS VIEGAS DE ALMEIDA
16 114761523-1  ANA ROSA DA SILVA

PORTARIA GAB Nº 017 DE 14 DE JANEIRO DE 2008 17 150591-1  ANDREA DE OLIVEIRA BERWING
18 130431-1  ANDREA JOCIENE PEREIRA SOUZA

“Exonera Agentes Comunitários de Saúde” 19 114760982-1  ANDREIA FERREIRA PRATES
20 114762238-1  ANDREIA PEREIRA BENITES

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os 21 500890-1  ANGELA TORRES FIGUEREDO DE OLIVEIRA
incisos II e IV do artigo 66 e artigo 74, ambos da Lei Orgânica do Município: 22 153021-1  ANGELO LUIZ MOREL

23 130041-1  ANIZIA SOARES
R E S O L V E: 24 130241-1  ANTONIA MOURA DA SILVA

25 150571-1  ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
Art. 1º - Ficam exonerados, a partir de 31 de dezembro de 2007, os servidores relacionados no 26 75621-1  APARECIDA ALVES FERREIRA SOBRINHO

anexo ÚNICO desta portaria, todos ocupantes de cargos de provimento em comissão de “Agente 27 150401-1  APARECIDA MASUGOSSA TEIXEIRA
Comunitário de saúde”, símbolo DGA 10, lotados na Secretaria Municipal de Saúde. 28 502109-1  ARISTOTELINA MARIA DE SOUZA VITORINO

29 114760543-1  ARLEONE DA SILVA GOMES
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de 30 75631-1  AURIA PONTES FRANCO

dezembro de 2007, revogadas as disposições em contrário. 31 114761765-1  AZENATA SILVA DE SOUSA FERREIRA
32 114762649-1  CARLOS FERRAZ RODRIGUES

Dourados/ MS, 14 de janeiro de 2008. 33 141651-1  CELIA APARECIDA CORREA
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34 114760976-1  CELIA FERREIRA DOS REIS VALENTE 136 75811-1  MARIA BALBINA RODRIGUES
35 114762450-1  CELIA MARIA DA SILVA 137 151191-1  MARIA CIRENE MONTEIRO CORREA
36 114761139-1  CELSO RIBEIRO SOUZA 138 75821-1  MARIA DAS DORES DE LIMA SOUZA
37 150641-1  CICERA DAGMAR FERREIRA 139 150351-1  MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOZA
38 114762036-1  CLAUDETE DOS SANTOS OLIVEIRA MATOS 140 78471-1  MARIA DE LOURDES SANTOS CLEMENTE
39 114761224-2  CLAUDIA BORGES DA SILVA 141 141541-1  MARIA DO CARMO LADEIA GOMES
40 150391-1  CLAUDINEI DA CRUZ SANTOS 142 151261-1  MARIA DO CARMO SARTI
41 73151-1  CLAUDIO DA SILVA DIAS 143 151151-1  MARIA ELENIR RODRIGUES DA SILVA LITTER
42 155041-1  CLEIDE GONCALVES WENGRAT 144 114762451-1  MARIA ELOISA ALVES DA SILVA LIMA
43 114761653-1  CRISTIANE FERREIRA DA SILVA 145 150971-1  MARIA ELZA SILVA DE ALMEIDA
44 150381-1  CRISTIANE RAMOS FRANCISCO DE FRANCA 146 130271-1  MARIA EUZA PEDREIRO SANCHES
45 150721-1  DANIELA CARDOSO 147 500791-1  MARIA FRANCELINA PEREIRA
46 149141-1  DEBORA MARIA DA SILVA 148 151301-1  MARIA IVONETE PEREIRA SANTOS
47 114762914-1  DEBORA SILVA DE FREITAS 149 501783-1  MARIA LUCIA PAULINO VIANA
48 151111-1  DEBORAH DE OLIVEIRA DOS SANTOS 150 151081-1  MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA
49 114762038-1  DERLY FARIAS RODRIGUES GONÇALVES 151 151211-1  MARIA MARLI DE OLIVEIRA HARB
50 130311-1  DIOLINDA MARTINS NOVAIS 152 78841-1  MARIA ROSANEA DO NASCIMENTO MEDEIROS
51 151331-1  DIRCE DE SOUZA LEITE TOZZO 153 114762687-1  MARIA ROSILEIDE SALGUEIRO SILVA
52 114762343-1  DIVA FRANCISCA DOS SANTOS ZOMERFELD 154 114762707-1  MARIA SUELI DOS SANTOS RIBEIRO
53 90524-1  DORIVAL LOPES DOS SANTOS 155 114762962-1  MARIA SUELI MARTINS DE ALMEIDA
54 151011-1  EDILEUZA ALVES DA SILVA FERREIRA 156 114762515-1  MARILENE GONCALVES DE OLIVEIRA ALMIRON
55 48451-1  EDINA GUEDES CORREA 157 150761-1  MARILZA BARBOSA SANCHEZ
56 150261-1  EDINEUZA DE PAULA FONSECA 158 150811-1  MARINES RODRIGUES VILHAGRA
57 151361-1  EDNA ALVES PINHEIRO DOS SANTOS 159 129891-1  MARISTELA KUHN
58 114762913-1  EDNA APARECIDA DA SILVA 160 114762452-1  MARLENE BECHER DE AGUIAR MENSCH
59 114762347-1  EDNA DAS DORES FERREIRA CARDOSO 161 114762882-1  MARLENE DE ALMEIDA SILVA
60 150711-1  EDNA PEREIRA DA SILVA 162 130291-1  MARLENE DE ARAUJO LIMA
61 114760541-1  ELAINE GRABNER 163 69391-1  MARLENE GIMENE
62 151431-1  ELAINE MAXIMIANO DA SILVA SOUZA 164 150911-1  MARLENE GUEDES MANGRICH
63 114761651-1  ELAINE RODRIGUES DE ALENCAR PEREIRA 165 151611-1  MARLEY CRISTINA DA SILVA MARIANO MARQUES
64 114762592-1  ELENIR ALVES PEREIRA MONTEIRO 166 130071-1  MARLI CAETANO FRANCA DE DEUS
65 149251-1  ELENIR PEREIRA CUNHA 167 151161-1  MARLI TEREZINHA RIGOTTI DOS SANTOS
66 114762706-1  ELI MARIA FORTUNATO MACHADO 168 129911-1  MARTA DA SILVA SANTOS LEAL
67 114762237-1  ELIANE DANTAS UMBELINO DOS ANJOS 169 150821-1  MAURA MARCIA BENITES CORONEL
68 75681-1  ELIANE DE SOUZA OLIVEIRA 170 130351-1  NEIDA CAMARGO PELOGIA
69 130191-1  ELISABETE DA CRUZ 171 114761001-1  NEIDE ALEXANDRE DE SOUZA
70 90514-1  ELISANGELA JUNQUEIRA DOS SANTOS 172 114761528-1  NOELIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
71 114761516-1  ELIZABETE DE DEUS PERIN SOUZA 173 114762685-1  ODETE PEREIRA DA SILVA COSTA
72 130081-1  ELIZABETH SOUZA MACHADO DE OLIVEIRA 174 153031-1  OSCARLOS MACHADO MACIEL
73 80971-1  ELZA BERNARDINO DA SILVA 175 130581-1  OSMARINA PEREIRA DOS SANTOS BENICIO
74 114761280-1  ERENILSE DOS SANTOS PEREIRA 176 114762030-1  OZANA ANTONIA DA SILVA
75 149151-1  ESTER VIEIRA DE LIMA VERMIEIRO 177 150291-1  PATRICIA FELIX DE OLIVEIRA SANTOS
76 114760897-1  EUNICE DE OLIVEIRA LIMA E SILVA 178 501430-1  PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS
77 78821-1  EVA MARIA DA SILVA BARRETO 179 150861-1  PAULA SABRINA BOGARIM GOMES
78 47571-1  FABIO JUNIOR PEREIRA LUNA 180 150561-1  PAULINA LOURDES RICALDE
79 150411-1  FATIMA APARECIDA DINIZ LIMA 181 129931-1  PAULO DE GOES
80 150891-1  FELOMENA PEREIRA DE MORAES DUTRA 182 114762976-1  PLACIDO MARTINS
81 114762916-1  FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA 183 149271-1  PRISCILA MACIEL DUARTE LOPES
82 501428-1  GENI CARNEIRO DA SILVA 184 130221-1  RAIMUNDA MARIA SANTOS NOLACO
83 114760529-1  GENI DA SILVA FREITAS CRUZ 185 114762240-1  REGIANE ALVES DA SILVA
84 69521-1  GILDELICE SILVA OLIVEIRA AMORIM 186 129951-1  REGINALDO ARGUELO
85 151271-1  GISELI BATISTA DA SILVA 187 149291-1  RITA DE CASSIA ANASTACIO FERREIRA DE GODOI
86 47561-1  GLENIO GONCALVES RIBEIRO 188 130231-1  ROSA AMELIA DA SILVA ALENCAR
87 150581-1  INES SIQUEIRA FERNANDES GOBETTI 189 114762344-1  ROSA ANGELA SILVA
88 150901-1  IRENE DE SA SILVA 190 150251-1  ROSA MARIA DE SOUZA FIGUEIREDO
89 150321-1  ISABEL CRISTINA BERTALIA FEITOSA 191 150461-1  ROSANGELA MOREIRA MARTINS
90 149171-1  ISNARDE FERNANDES ESPINDOLA DA SILVA 192 114761547-1  ROSANGELA TAVARES PIASENTIN
91 501433-1  IVONE FERREIRA DA SILVA MOREIRA 193 114760891-1  ROSELI DA SILVA SOBRINHO
92 114760978-1  IVONEI LIMA VICENTE 194 129981-1  ROSILEI PEREIRA DOS SANTOS
93 114760464-1  IZABEL DA SILVA 195 149301-1  ROSIMARA APARECIDA DA SILVA LIMA
94 114761966-1  JANETE BATISTA DOS SANTOS 196 129991-1  ROSIMEIRE ALEM
95 150621-1  JANICE RODRIGUES SILVA LOURENCO 197 114762033-1  ROSIMEIRE CARDOSO DOS SANTOS
96 114761390-1  JOAO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 198 150841-1  ROZENI PEREIRA SANCHES
97 150691-1  JOSEFA MARIA DUARTE VICENTE 199 114761097-1  SANDRA ELIODORO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
98 75751-1  JOSEFA MOREIRA DA SILVA 200 114760899-1  SANDRA FREITAS SILVA
99 151031-1  JOSEFINA DA SILVA ARAUJO 201 151391-1  SANDRA MARA DA ENCARNACAO
100 114760271-1  JOSIANE MIRIAN VILHALVA PINHEIRO 202 151841-1  SANDRA MARA GOMES
101 114760466-1  JUCILENE DA SILVA ARCANJO MENESES 203 150421-1  SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES
102 151201-1  JUDITE MEDEIROS DA SILVA MARIN 204 142801-1  SARA NOGUEIRA NASCIMENTO
103 114761005-1  JULEIDE TODESCATO 205 114760980-1  SARAH JANE ECHEVERRIA UGARTE BONARDI
104 114761479-1  KAMILA THOMAZ BRAGA 206 69431-1  SEBASTIANA DE FATIMA BARBOSA FARIAS
105 114762541-1  KATIA REGINA MOURA DE CASTRO 207 114761398-1  SHIRLEI DIAS MARTINS DE OLIVEIRA
106 114762912-1  KELLY CRISTINA WENGRAT LOPES 208 114762545-1  SILVANA DUARTE DA SILVA
107 114762034-1  KELLY VANESSA BARBOSA FELIX SILVA 209 151281-1  SILVANA FERREIRA DA ROCHA
108 150221-1  LAIDE DE BESSA RIBEIRO 210 114763466-1  SILVANE PEREIRA DO NASCIMENTO SCHUMANN
109 150741-1  LAUDICEIA DUARTE DE OLIVEIRA 211 114761561-1  SILVANIA FARIAS PAULA
110 130251-1  LAURA APARECIDA DOS SANTOS SOARES 212 114761904-2  SILVIA DANIELA MARTINS CHAVES
111 151551-1  LEDA BERNER NOVAES DE SOUZA 213 151041-1  SILVIA REGINA DO NASCIMENTO SALGUEIRO
112 150371-1  LEONCIO DE SOUZA GOMES 214 114762241-1  SIMONE DE ALENCASTRO MENDES
113 150451-1  LEONICE BATISTA GAMARRA 215 114761271-1  SOLANGE APARECIDA DE SOUZA ROJAS
114 151321-1  LEONIDA BRASILINA SOUSA SILVA 216 151121-1  SOLANGE MACHADO DE MENEZES PEREIRA
115 114760901-1  LUCENIR MARTINS 217 130181-1  SONIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA 
116 114760474-1  LUCIANA BARCELA DE ALMEIDA MENDES 218 114761002-1  SONIA DIAS RODRIGUES QUINTANA
117 114761033-1  LUCIANA BATISTA DOS SANTOS 219 75561-1  SONIA PERUCI DOS SANTOS LIMA
118 502042-1  LUCIANA CRISTHINA LEDESMA 220 114761656-1  SUELI AZAMBUJA MARTINS
119 114760533-1  LUCICLEIA GOMES PEREIRA 221 114760472-1  SUELI DO NASCIMENTO PEREIRA
120 114761038-1  LUCIENE MELO DOS SANTOS 222 150361-1  SUELI PEREIRA DE FREITAS
121 150801-1  LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA SILVEIRA 223 114762249-1  SUZANA VERMIEIRO MACHADO
122 130521-1  LUCIMAR APARECIDA DA SILVA BENICIO 224 114762345-1  TANIA REGINA DE OLIVEIRA PALHANO SOUZA
123 149111-1  LUCIMAR GARCIA FERREIRA 225 151131-1  TEREZA DE JESUS BATISTA
124 114760526-1  LUCIMAR MOREIRA DIAS DOS SANTOS 226 114762915-1  TERILENE DA SILVA ALVES VILELA
125 151141-1  LUCIMARA PEREIRA GONCALVES DE SOUZA 227 114762686-1  VALDENICE ALVES MIRANDA
126 114760618-1  LUCINEIA PEREIRA DE FREITAS 228 114762349-1  VALDETE PEREIRA DA SILVA
127 149121-1  LURDES VAZ DE MELO 229 114760895-1  VALDIR ROSA
128 502031-1  LUZIA GOMES XAVIER DE AZEVEDO 230 69461-1  VANESSA NAOMI ENDO SILVA
129 75791-1  MADALENA SAMPAIO PRIMO 231 151291-1  VERA LUCIA CORADINI SILVA
130 150491-1  MARGARIDA MAXIMO SUYPENE 232 151091-1  VERA LUCIA DOS SANTOS SANTIAGO SOUZA
131 501796-1  MARIA APARECIDA CARLONE HORBACH 233 150541-1  VERA ODETE DE MORAIS MARQUES
132 150881-1  MARIA APARECIDA CORADINI FILHA SILVA 234 114761586-1  VERONICA JOSEFA VIEXINSKI
133 130021-1  MARIA APARECIDA DA SILVA DOS REIS 235 114761874-1  VIRLENE TEIXEIRA DE LIMA RODRIGUES
134 149131-1  MARIA APARECIDA RESENDES PONTES SOUZA 236 114760459-1  VIVIANE MARIA ROMEIRO DEGRANDE
135 69441-1  MARIA AUXILIADORA NONATA SOUZA ALVES 237 114762032-1  ZILDA SOUZA
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PORTARIA GAB Nº 018 DE 17 DE JANEIRO DE 2008 PORTARIA GAB Nº 020 DE 17 DE JANEIRO DE 2008

“Torna sem efeito a Portaria GAB nº 492 de 18 de outubro de 2007, exclusivamente em “Torna sem efeito a Portaria GAB nº 495 de 26 de outubro de 2007, exclusivamente em 
relação a nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria” relação a nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os 
incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de 
28 de dezembro de 2004. 28 de dezembro de 2004.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 29 § 2º, da Lei Complementar nº 107/2006 – Estatuto CONSIDERANDO o disposto no artigo 29 § 2º, da Lei Complementar nº 107/2006 – Estatuto 
do Servidor Público Municipal; do Servidor Público Municipal;

R E S O L V E: R E S O L V E:

Art. 1º - Fica declarada sem efeito, a Portaria GAB nº 492 de 18 de outubro de 2007, publicada Art. 1º - Fica declarada sem efeito, a Portaria GAB nº 495 de 26 de outubro de 2007, publicada 
no Diário Oficial do Município nº 2139, de 24 de outubro de 2007, exclusivamente em relação a no Diário Oficial do Município nº 2144, de 31 de outubro de 2007, exclusivamente em relação a 
nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria. nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria.

Art. 2º - Em decorrência do estabelecido no artigo 1º desta portaria, ficam declarados VAGOS Art. 2º - Em decorrência do estabelecido no artigo 1º desta portaria, ficam declarados VAGOS 
os cargos mencionados nesta, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei os cargos mencionados nesta, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 
Complementar nº 107, de 12 de dezembro de 2006. Complementar nº 107, de 12 de dezembro de 2006.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. contrário.

Dourados/ MS, 18 de janeiro de 2008. Dourados/ MS, 18 de janeiro de 2008.

José Laerte Cecílio Tetila José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal de Dourados Prefeito Municipal de Dourados

Dirceu Aparecido Longhi Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública Secretário Municipal de Gestão Pública

ANEXO ÚNICO - PORTARIA GAB Nº 018 de 17 de janeiro de 2008 ANEXO ÚNICO - PORTARIA GAB Nº 020 de 17 de janeiro de 2008

Cargo: Agente de Apoio Institucional Cargo: Assistente de Serviços Administrativos
Função: Plantonista (Feminino) Função: Técnico Administrativo

Ordem Classificação Nome Ordem Classificação Nome
01 14º MARCIA MENDONCA DE LAGOS 01 63º ANTONIO JOÃO DA CUNHA JÚNIOR
02 16º DENISE KATIA FAUSTINA RIBEIRO 02 65º JACQUELINE MORAES VELASQUEZ

03 66º EDIR IBARROLA VIEIRA
04 67º JHONANTAN REIS VASCONCELOS
05 68º DEOCLECIO VIEIRA MACHADO
06 74º MARCIA REGINA RODRIGUES MACIEL

PORTARIA GAB Nº 019 DE 17 DE JANEIRO DE 2008 07 75º JOSIANE FURTADO RAMOS
08 76º PATRICIA POGLIESI PAZ

“Torna sem efeito a Portaria GAB nº 482 de 10 de outubro de 2007, exclusivamente em 09 77º PAULO GERSON RODRIGUES STEFANELLO
relação a nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria” 10 78º MICHELLE PICOLO DE ALMEIDA CAPARRÓZ

11 79º MARCIA ABREU DIAS CATELLAN TEIXEIRA
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os 12 82º EVANDRO NERY CAPUTTI

incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de 13 83º MARIA LUIZA SILVA DA COSTA
28 de dezembro de 2004. 14 84º VIVIANNE GOMES DA SILVA

15 86º JÔNATHAS MARTINS TORRACA JUNIOR
CONSIDERANDO o disposto no artigo 29 § 2º, da Lei Complementar nº 107/2006 – Estatuto 16 88º SUZAMARA ZANCANARO

do Servidor Público Municipal; 17 98º JULIO CEZAR MORETI
18 105º JEFFERSON MARCELO OLIVEIRA DE LIMA

R E S O L V E: 19 107º ANDRÉ LUIS DA SILVA GUEDES

Art. 1º - Fica declarada sem efeito, a Portaria GAB nº 482 de 10 de outubro de 2007, publicada 
no Diário Oficial do Município nº 2142, de 29 de outubro de 2007, exclusivamente em relação a 
nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria. PORTARIA GAB Nº 021 DE 17 DE JANEIRO DE 2008

Art. 2º - Em decorrência do estabelecido no artigo 1º desta portaria, ficam declarados VAGOS “Torna sem efeito a Portaria GAB nº 496 de 26 de outubro de 2007, exclusivamente em 
os cargos mencionados nesta, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei relação a nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria”
Complementar nº 107, de 12 de dezembro de 2006.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de 

contrário. 28 de dezembro de 2004.

Dourados/ MS, 18 de janeiro de 2008. CONSIDERANDO o disposto no artigo 29 § 2º, da Lei Complementar nº 107/2006 – Estatuto 
do Servidor Público Municipal;

José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal de Dourados R E S O L V E:

Dirceu Aparecido Longhi Art. 1º - Fica declarada sem efeito, a Portaria GAB nº 496 de 26 de outubro de 2007, publicada 
Secretário Municipal de Gestão Pública no Diário Oficial do Município nº 2144, de 31 de outubro de 2007, exclusivamente em relação a 

nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria.

ANEXO ÚNICO - PORTARIA GAB Nº 019 de 17 de janeiro de 2008 Art. 2º - Em decorrência do estabelecido no artigo 1º desta portaria, ficam declarados VAGOS 
os cargos mencionados nesta, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 

Cargo: Assistente de Serviços Administrativos Complementar nº 107, de 12 de dezembro de 2006.
Função: Técnico Administrativo

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
Ordem Classificação Nome contrário.
01 5º BRUNO CÉZAR VERGA BRUMATTI
02 18º NELSON TSUJI JUNIOR Dourados/ MS, 18 de janeiro de 2008.
03 20º LUIZ HENRIQUE CORREA DA SILVEIRA
04 25º JOSEANE BONFIM José Laerte Cecílio Tetila
05 28º JOÃO LUIS PONCIANO SOARES Prefeito Municipal de Dourados
06 31º RENATO HENRIQUE LUPUSELI MEDALHA
07 36º MARCOS ANTONIO DA SILVA Dirceu Aparecido Longhi
08 39º HILTON CAIO VIEIRA Secretário Municipal de Gestão Pública
09 40º ROSANA DA SILVA MOUTINHO
10 46º JOSE GONCALVES DIAS NETO ANEXO ÚNICO - PORTARIA GAB Nº 021 de 17 de janeiro de 2008
11 49º GABRIEL BONINI PINTO DE ARRUDA
12 50º FERNANDO TIUJI OKAZACHI Cargo: Profissional de Serviços de Saúde
13 52º ANATÓLIO MEDEIROS ARCE Função: Farmacêutico - Bioquímico
14 54º JAKSON PIRES
15 62º TELMA MARIO DE LIMA Ordem Classificação Nome
16 254º ANTONIO BATISTA DA CONCEIÇÃO 01 8º SABRINA HERNANDES DE SOUZA
17 284º ROSELI FERREIRA CAVALCANTE 02 9º FABIANA MORAES DE CARVALHO
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PORTARIA GAB Nº 026 DE 17 DE JANEIRO DE 200803 10º BEATRIZ GARCIA GOMES
04 11º CARLOTA WENDISCH

“Nomeia Floraciuma Martinez Figueira - AGCOM”05 13º ANGELO DE QUEIROZ ARAO
06 14º JULIANA DA SILVA AGOSTINI

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os 07 15º CELSO FRANCA DE LEMOS
incisos II e IV do artigo 66 e artigo 74, ambos da Lei Orgânica do Município:

Cargo: Técnico de Saúde Pública II
R E S O L V E:

Função: Técnico de Laboratório

Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 08 de janeiro de 2008, FLORACIUMA MARTINEZ 
Ordem Classificação Nome FIGUEIRA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de “Assistente II”, símbolo DGA 08, 
01 6º CIDCLEY DE CARVALHO CUNHA lotada na Agência de Comunicação Popular.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08 de 
janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA GAB Nº 023 DE 17 DE JANEIRO DE 2008
Dourados/ MS, 17 de janeiro de 2008.

“Revoga designação do exercício de função de confiança do servidor Rosemir 
José Laerte Cecílio TetilaDelgadilho de Oliveira”

Prefeito Municipal de Dourados

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere 
Dirceu Aparecido Longhi

os incisos II e IV do artigo 66 da Constituição Municipal de Dourados - MS e o inciso I do 
Secretário Municipal de Gestão Pública

artigo 53, da Lei nº 2726, de 28 de dezembro de 2004:

R E S O L V E: PORTARIA GAB Nº 027 DE 17 DE JANEIRO DE 2008

Art. 1º - Fica revogada, a partir de 02 de janeiro de 2008, a designação do exercício de “Exonera servidores da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos”
função de confiança do servidor ROSEMIR DELGADILHO DE OLIVEIRA, do cargo de 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os “Secretário de Escola II”, símbolo DAÍ 03, lotado na Secretaria Municipal de Educação – 
incisos II e IV do artigo 66 e artigo 74, ambos da Lei Orgânica do Município:E.M. Professora Elza Farias Kintschev Real.

R E S O L V E:Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
02 de janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º - Ficam exonerados, a partir de 15 de janeiro de 2008, os servidores abaixo 
relacionados, ocupantes de cargos de provimento em comissão, lotados na Secretaria Municipal de Dourados/ MS, 17 de janeiro de 2008.
Habitação e Serviços Urbanos, conforme segue:

José Laerte Cecílio Tetila Nome Cargo Símbolo
Prefeito Municipal de Dourados Ana Paula Vieira Vera Assistente II DGA 08

Wesley Peres Pereira Coordenador de Serviço DGA 06
Dirceu Aparecido Longhi

Secretário Municipal de Gestão Pública Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de 
janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário.

Dourados/ MS, 17 de janeiro de 2008.

PORTARIA GAB Nº 024 DE 17 DE JANEIRO DE 2008
José Laerte Cecílio Tetila

Prefeito Municipal de Dourados“Designa José Carlos Pereira Mascarenhas, para exercer função de confiança”.

Dirceu Aparecido LonghiO PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere 
Secretário Municipal de Gestão Pública

os incisos II e IV do artigo 66 da Constituição Municipal de Dourados e o inciso I do artigo 
53, da Lei nº 2726, de 28 de dezembro de 2004:

PORTARIA GAB Nº 028 DE 17 DE JANEIRO DE 2008
R E S O L V E:

“Exonera Amarilda de Jesus Alves Amorim – SEMASES”
Art. 1º - Fica designado, a partir de 02 de janeiro de 2008, JOSÉ CARLOS PEREIRA 

MASCARENHAS, para exercer a função de confiança de “Secretário de Escola II”, O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os 
incisos II e IV do artigo 66 e artigo 74, ambos da Lei Orgânica do Município:símbolo DAÍ-03, lotado na Secretaria Municipal de Educação – E.M. Professora Elza Farias 

Kintschev Real.
R E S O L V E:

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 14 de janeiro de 2008, AMARILDA DE JESUS ALVES 02 de janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário.

AMORIM, do cargo de provimento em comissão de “Coordenador”, símbolo DGA 05, lotada na 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária.Dourados/ MS, 17 de janeiro de 2008.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de 
José Laerte Cecílio Tetila janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário.
Prefeito Municipal de Dourados

Dourados/ MS, 17 de janeiro de 2008.
Dirceu Aparecido Longhi

Secretário Municipal de Gestão Pública José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal de Dourados

Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão PúblicaPORTARIA GAB Nº 025 DE 17 DE JANEIRO DE 2008

“Exonera Anelise Cristaldo Romero – AGCOM”
PORTARIA HU Nº 024, DE 15 DE JANEIRO DE 2008

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere 
“Designa José Roberto Barbosa – Diretor Superintendente Interino”

os incisos II e IV do artigo 66 e artigo 74, ambos da Lei Orgânica do Município:

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E 
R E S O L V E: ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 

inciso III do artigo 53, da Lei nº 2726, de 28 de dezembro de 2004:
Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 08 de janeiro de 2008, ANELISE CRISTALDO 

ROMERO, do cargo de provimento em comissão de “Assistente II”, símbolo DGA 08, R E S O L V E:
lotada na Agência de Comunicação Popular.

Art. 1º - Fica designado JOSÉ ROBERTO BARBOSA, para o cargo de Diretor Superintendente 
– Interino, da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
§ 1º - A designação compreende ao período de 15 de janeiro de 2008 a 30 de janeiro de 2008, 08 de janeiro de 2008, revogadas as disposições em contrário.

referente as férias da Diretora Superintendente Dinaci Vieira Marques Ranzi.

Dourados/ MS, 17 de janeiro de 2008.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de 

janeiro de 2008, revogados as disposições em contrário.
José Laerte Cecílio Tetila

Prefeito Municipal de Dourados Dourados/ MS, 15 de janeiro de 2008.

Dirceu Aparecido Longhi DINACI VIEIRA MARQUES RANZI
Secretário Municipal de Gestão Pública Diretora Superintendente
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RESOLUÇÃO N° 01 DE 18 DE JANEIRO DE 2008 RESOLUÇÃO Nº. AD/01/257/08/SEMGEP

“Nomeia membro da Comissão de Acompanhamento do Termo de Contratualização Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas 
firmado entre o Município de Dourados/MS, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do 
Missão Evangélica Caiuá – Hospital e Maternidade Porta da Esperança, em substituição.

Município de Dourados,

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais que lhe conferem os artigos 
R E S O L V E:23, II e 53, II da Lei Municipal nº 2.726/2004 e artigo 75, II da Lei Orgânica do Município de 

Dourados,
APLICAR ao servidor Público Municipal FAUSTO FERREIRA DE SOUZA 

CONSIDERANDO a constituição e nomeação dos membros da Comissão de JUNIOR, matrícula funcional nº 500983, ocupante do cargo de “Auxiliar de Serviços 
Acompanhamento do Termo de Contratualização nº 01/2007, por intermédio da Resolução nº Especializados”, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Pública, a penalidade de 
02, de 31 de maio de 2007, Artigo 1º, ADVERTÊNCIA, com fulcro no artigo 200, inciso I e 202 da Lei Complementar nº 

107/06, por ter infringido o disposto no artigo 186, incisos I, II e III da lei supra citada, 
RESOLVE:

conforme Processo Administrativo Disciplinar nº 11/07, instaurado em 16/05/2007.

Art. 1° - Fica nomeada a Sra. Carmen Lúcia de Almeida Santos como representante da 
Registre-seSecretaria Municipal de Saúde junto à Comissão de Acompanhamento do Termo de 
Publique-seContratualização nº 01/2007, firmado entre o Município de Dourados, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, e a Missão Evangélica Caiuá - Hospital e Maternidade Porta da Esperança, Cumpra-se
em substituição ao Sr. Roberto Nogueira do Nascimento.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e 
Art. 2º - Ficam ratificados os demais dispositivos da Resolução nº 02, de 31 de maio de anotações necessárias.

2007.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos dezoito (18) dias do mês de janeiro 
Art. 3° - Esta resolução tem efeito retroativo a primeiro de janeiro de 2008, revogando-se as 

(01) do ano dois mil e oito (2008).disposições em contrário.

Dirceu Aparecido LonghiSecretaria Municipal de Saúde, em 18 de janeiro de 2008.  
Secretário Municipal de Gestão Pública

João Paulo Barcellos Esteves
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº DP/01/258/08/SEMGEP

RESOLUÇÃO N° 007 /SEMED/2008
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do “Admite profissional da Educação Básica por Contrato Administrativo de prazo 
Município de Dourados,determinado, em caráter temporário, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.”

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhes conferem o inciso D I V U L G A:
II do Artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Dourados, o Artigo 57 da Lei 2726, de 28 de 
dezembro de 2004 e considerando: DECISÃO referente ao Processo Administrativo Disciplinar sob nº 08/07, 

instaurado em 23 de abril de 2007, conforme Resolução nº SD/04/1.307/07/SEMGEP, 
- a criação da categoria de Escola Indígena, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de 

publicada no diário oficial nº 2.012, fls 06, de 20/04/2007, que tem como interessada a 
Dourados, através do Decreto n° 2442, de 17 de janeiro de 2004;

servidora VITORINA VERA, matricula funcional nº 15791, lotada na Secretaria 
Municipal de Gestão Pública (SEMGEP), fica determinada a ABSOLVIÇÃO da - a designação de cargos e funções Administrativos - Pedagógicos das Escolas Municipais 
servidora, conforme decisão contida na fl. 68 do processo em epígrafe.Indígenas, nos termos do Decreto n° 3629, de 22 de setembro de 2005;

Resolve: Registre-se.
Publique-se.

Art.1°- Admitir Gislaine Venciguera dos Santos, por Contrato Administrativo, e designar Cumpra-se.
para exercer a função de Coordenadora Adminstrativo - Pedagógica, da E.M. Indígena 
“Agustinho”, no período de 02 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2008, com a carga 

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e 
horária mensal de 40 horas.

anotações necessárias.

Parágrafo único: Enquanto no exercício da função designada, a servidora admitida 
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos dezoito (18) dias do mês de janeiro conforme o “caput” deste artigo receberá a gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o salário 

base do cargo de Profissional do Magistério Municipal, com base no artigo 4° do Decreto n° (01) do ano de dois mil e oito (2008).
3629, de 22 de setembro de 2005.

Dirceu Aparecido Longhi
Art.2°- A admissão de que trata o artigo anterior, será procedida conforme estabelece o Secretário Municipal de Gestão Pública

artigo 57 e 60 da Lei Complementar n° 118, de 31 de dezembro de 2007.

Art.3°- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
a 02 de janeiro de 2008.

RESOLUÇÃO Nº. AD/01/259/08/SEMGEPProf. Antonio Leopoldo Van Suypene
Secretário Municipal de Educação

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do 
Município de Dourados,

RESOLUÇÃO Nº. AD/01/256/08/SEMGEP

R E S O L V E:
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do 
APLICAR ao servidor Público Municipal ROMACI VENÂNCIO DA SILVA, Município de Dourados,

matrícula funcional nº 33631, ocupante do cargo de “Auxiliar de Serviços 
R E S O L V E: Especializados”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a penalidade de 

ADVERTÊNCIA, com fulcro no artigo 200, inciso I e 202 da Lei Complementar nº 
APLICAR ao servidor Público Municipal AMARILDO LEITE DE ALMEIDA, matrícula 107/06, por ter infringido o disposto no artigo 186, incisos I, II, VII e IX da lei supra 

funcional nº 114760342, ocupante do cargo de “Auxiliar de Serviços Especializados”, lotado na citada, conforme Processo Administrativo Disciplinar nº 16/07, instaurado em 
Secretaria Municipal de Saúde, a penalidade de ADVERTÊNCIA, com fulcro no artigo 200, da 16/06/2007.
Lei Complementar nº 107/06, por ter infringido o disposto no artigo 186, inciso X, conforme 
Processo Administrativo Disciplinar nº 34/06, instaurado em 20/09/2006.

Registre-se
Publique-seRegistre-se
Cumpra-sePublique-se

Cumpra-se
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e 

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações anotações necessárias.
necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos dezoito (18) dias do mês de janeiro 
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos dezoito (18) dias do mês de janeiro (01) do ano 

(01) do ano dois mil e oito (2008).
dois mil e oito (2008).

Dirceu Aparecido LonghiDirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão PúblicaSecretário Municipal de Gestão Pública
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RESOLUÇÃO Nº. AD/01/260/08/SEMGEP Cumpra-se.

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do necessárias.
Município de Dourados,

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos dezoito (18) dias do mês de janeiro (01) do ano 
R E S O L V E: de dois mil e oito (2008).

APLICAR ao servidor Público Municipal ELIZEU FERBÔNIO, matrícula funcional nº Dirceu Aparecido Longhi
84331, ocupante do cargo de “Auxiliar de Serviços Básicos”, lotado na Guarda Municipal de Secretário Municipal de Gestão Pública
Dourados, a penalidade de ADVERTÊNCIA, com fulcro no artigo 200, inciso I e 202 da Lei 
Complementar nº 107/06, por ter infringido o disposto no artigo 186, inciso II da lei supra citada, 
conforme Processo Administrativo Disciplinar nº 15/07, instaurado em 16/06/2007.

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
Registre-se
Publique-se RESOLUÇÃO Nº DP/12/4.694/07/SEMGEP
Cumpra-se

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas 
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do 

necessárias. Município de Dourados,

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos dezoito (18) dias do mês de janeiro (01) do ano D I V U L G A:
dois mil e oito (2008).

DECISÃO referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 01/06, instaurado em 06 de 
Dirceu Aparecido Longhi fevereiro de 2006, conforme Resolução nº SD/12/10.428/05/SEMGEP, publicada no diário oficial 

Secretário Municipal de Gestão Pública nº 1.691, fls 04, de 22/12/2005, que tem como interessada a servidora pública municipal MARIA 
ANGELA CLEMENTE, matrícula funcional nº “89361”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
fica DETERMINADA a pena de ADVERTÊNCIA por ter infringido o constante dos incisos I e XI, 
do artigo 186, da LC 107/06 – Estatuto do Servidor Público Municipal.

RESOLUÇÃO Nº. AD/01/261/08/SEMGEP
Registre-se.

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas Publique-se.
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Cumpra-se.
Município de Dourados,

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações 
R E S O L V E: necessárias.

APLICAR a servidora Pública Municipal CLAÚDIA AVILA ANTUNES PINHO, Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos onze (11) dias do mês de dezembro do ano de 
matrícula funcional nº 114761093, ocupante do cargo de “Assistente de Apoio Institucional”, dois mil e sete (2007).
lotada na Secretaria Municipal de Educação, a penalidade de ADVERTÊNCIA, com fulcro no 
artigo 200, inciso I da Lei Complementar nº 107/06, por ter infringido o disposto no artigo 186, Dirceu Aparecido Longhi
inciso I e X da lei supra citada, conforme Processo Administrativo Disciplinar nº 38/06, Secretário Municipal de Gestão Pública
instaurado em 09/11/2006.

Registre-se
Publique-se RESOLUÇÃO Nº. AD/12/4.695/07/SEMGEP
Cumpra-se

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações 

necessárias. Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do 

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos dezoito (18) dias do mês de janeiro (01) do ano Município de Dourados,
dois mil e oito (2008).

R E S O L V E:
Dirceu Aparecido Longhi

Secretário Municipal de Gestão Pública APLICAR a servidora pública municipal MARIA ANGELA CLEMENTE, matrícula 
funcional nº “89361”, ocupante do cargo de “Auxiliar de Serviço Especializado”, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, a penalidade de ADVERTÊNCIA, com fulcro no Artigo 200, 
inciso I, Lei Complementar nº 107/06, por ter infringido o disposto no artigo 186, incisos I e XI, 

RESOLUÇÃO Nº DP/01/262/08/SEMGEP da mesma lei, conforme Processo Administrativo Disciplinar nº 03/06, instaurado em 
06/02/2006.

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Registre-se
Município de Dourados, Publique-se

Cumpra-se
D I V U L G A:

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações 
DECISÃO referente ao Processo de Sindicância Administrativa sob nº 04/2007, instaurado necessárias.

em 16 de fevereiro de 2007, conforme Resolução nº SD/01/571/07/SEMGEP, publicada no 
diário oficial nº 1968, fls 05, de 13/02/2007, fica determinada o ARQUIVAMENTO dos autos, Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos onze (11) dias do mês de dezembro do ano dois 
conforme decisão contida na fl. 56 do processo em epígrafe. mil e sete (2007).

Registre-se. Dirceu Aparecido Longhi
Publique-se. Secretário Municipal de Gestão Pública

Editais

EDITAL EDITAL
CENTRAL RECUPERADORA de CABEÇOTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 

02.382.322 / 0001 - 78  , torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de A.V. Braga ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de 
Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença  Ambiental Simplificada, ( LAS ) , para Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Simplificada LAS, para 
atividade de Comercio varejista de peças e acessórios para veículos Automotores ; e atividade de comércio varejista de produtos alimentícios com predominância de secos 
prestação de serviços de recuperadora de cabeçotes e manutenção e reparação de veículos e molhados em geral, localizada na Rua Paulo Almeida Teixeira, 265, Parque das 
. situada na Rua Palmeiras , 1245 , JD  Santo André , município de Dourados (MS). Não Nações II, no município de Dourados (MS). Foi determinado Estudo de Impacto 
foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. Ambiental? (   ) sim; (X) não.

EDITAL EDITAL
CARLOS ANTONIO FERREIRA - ME , CNPJ  Nº  08.112.128 / 0001-59 , torna 

Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de SCHAEFER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – Torna publico que requereu do 
Dourados (MS), a Licença Autorização Ambiental, AA , para atividade de Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados MS, a Autorização 
COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS Ambiental, para a atividade médica, ambulatorial restrita a consultas, localizada na 
AUTOMOTORES, LOCALIZADO , na Rua João Vicente Ferreira , 2884 , Vila LILI ,   Rua Hayel Bon Faker, 3331 no Município de Dourados – MS. Não foi determinado 
no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. estudo de impacto ambiental.
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EDITAL

Tucano - Comércio de alimentos Ltda-ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 
autorização ambiental - AA, para atividade de comércio varejista de alimentos em geral, com predominância de secos, situado a rua Monte Alegre, 4155 B - 
Jardim Continental - no município de Dourados (MS). Não  Foi determinado estudo de impacto ambiental.

EDITAL N° 102/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2005
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso de suas atribuições que lhe é conferida no 
subitem 8.4 do Edital n°. 001/PSS/HU/2005, divulgam para o conhecimento dos interessados, no Anexo I deste Edital, conforme cargo/função, a convocação dos candidatos selecionados no Processo 
Seletivo Simplificado aberto através do Edital n°. 001/PPS/HU/2005, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, visando preencher as vagas dos candidatos que não preencheram os requisitos 
do edital ou não compareceram para assumir o cargo. Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer no horário das 07:00 às 11:00 horas ou das 13:00 às 16:00 horas na Recepção de Internação do 
Hospital, até o dia 23 de Janeiro de 2008, em decorrência da necessidade emergencial de reposição de funcionários no quadro, para apresentar-se para a função a ser exercida. A Fundação Municipal de 
Saúde e Administração Hospitalar de Dourados definirá a escala de unidade e de horário a ser cumprida pelos funcionários contratados conforme a necessidade da instituição. No Anexo II constam à 
relação dos documentos a serem apresentados no ato de admissão. 

Dourados-MS, 21 de janeiro de 2008

JOSÉ ROBERTO BARBOSA
Diretor Superintendente - Interino

Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados

ANEXO I

CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Nome Identidade Prova Escrita Prova de Títulos Resultado Final Classificação
NALDICELIA LAURENTINO DE LIMA 001513003 SSP/MS 40,00  - 40,00 81
DJAIRO FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS 001422174 SSP/MS 40,00  - 40,00 82
ZENILDA ALVES DOS SANTOS 000271277 SSP/MS 35,00  - 35,00 83
PAULO EDIPO MONTEIRO DE MORAES JUNIOR 001001989 SSP/MS 35,00  - 35,00 84
PATRICIA LUZIA VIANA PORTELA 001040343 SSP/MS 35,00  - 35,00 85
KEILA PRISCILLA DE DEUS LEONARDO 000997333 SSP/MS 25,00 6,00 31,00 86

CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS
FUNÇÃO: OPERADOR DE CALDEIRA

Nome Identidade Prova Escrita Prova de Títulos Resultado Final Classificação
MOACYR ANTUNES TEIXEIRA 83931 SSP/MS 45,00  - 45,00 7

CARGO: PROFISSIONAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA

Nome Identidade Prova Escrita Prova de Títulos Resultado Final Classificação
RENATA MOREIRA DA SILVA 1039599 SSP/MS 68,00 45,00 113,00 7
FABIANA PIRES CORRÊA 001198697 SSP/MS 80,00 30,00 110,00 8

ANEXO II

Documentos: 02 (duas) Cópia de: - Laudo Médico de Avaliação Clínica; 
- Carteira de identidade (RG); - Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte da foto e 
- Carteira de Registro no respectivo órgão de classe; verso);
- Documento que comprove a escolaridade e requisitos específicos exigidos para o cargo e - Certidão Negativa do CPF (disponível no site da receita federal www.receita.federal.gov.br).

função ( item 1.3 do Edital);
- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP; OBS – Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão uma 
- Título de Eleitor; Declaração no ato da apresentação dos documentos.
- Comprovante de Quitação Eleitoral (29/10/2006); * TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM DUAS VIAS, 
- CPF/CIC; QUE SERÃO AUTENTICADOS NO ATO DA APRESENTAÇÃO, MEDIANTE A 
- Certificado Militar para os homens; APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS.
- Certidão de Nascimento ou casamento, se for  o caso; Fone residencial:
- Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de escolaridade (se estiver Fone Celular:

em idade escolar), se for o caso; C/C Banco do Brasil nº
- Comprovante de residência atual (luz ou telefone); (somente é permitido em nome do DOCUMENTOS  P/ CADASTRO  SUS (Obs. Somente para funcionários contratados, na 

próprio servidor , pai, mãe , esposo (a) ou declaração do dono do imóvel ou da imobiliária  que área da Enfermagem, Laboratório de Analises Clinicas, Farmácia Hospitalar e Médicos), trazer  
comprove a locação); uma cópia a mais de:RG/ CPF/ COMP.RES./ CERT.NASC. ou CASAMENTO/ REG.ORGÃO/ 

- 2 (duas) fotografia recente 3 X 4; ESCOLARIDADE/ PIS/ PASEP/CEP, além dos documentos relacionados acima).

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 003/A-2008 Indígena na função de Docente de Educação Infantil Indígena o seguinte Conteúdo 
DOURADOS/MS Programático:

1.4.1 - Conhecimento dos teóricos: Paulo Freire, Vygosky, Wallon e Piaget.  
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O QUADRO PROFISSIONAL DO Organização e Planejamento da Educação Infantil, Aspectos Teóricos e Metodológicos da 
MAGISTÉRIO MUNICIPAL INDÍGENA E O QUADRO DE APOIO A GESTÃO Prática Educativa. Fundamentos Teóricos: Piaget, Vygosky e Walloon. Práticas docentes na 

EDUCACIONAL INDÍGENA - RESERVA INDÍGENA DE DOURADOS Educação Infantil: objetivo, metodologia e avaliação. Características da criança de 0 a 6 
anos. Tendências pedagógicas: Tradicional; Renovadora/Progressista; Renovadora não 

José Laerte Cecílio Tetila, Prefeito Municipal de Dourados/MS, no uso de suas Diretiva; Progressista libertadora/Tema gerador; Progressista Crítico Social dos 
atribuições, torna público a retificação do Edital nº 001/A-2008, de acordo com o que segue: Conteúdos/Histórico crítica.  Constituição Federal/1988 (art. 205); Estatuto da Criança e do 

Adolescente E.C.A./1990 (Direito a Educação); Lei de Diretrizes e Bases Nacional Para a 
1. DAS RETIFICAÇÕES: Educação Infantil/1988 (Cuidar, Brincar e Educar); Saberes e Prática da 

Inclusão/Introdução/2004; Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças 
1.1 – No Edital 001/A-2008, no item 3.3.3 – Das Provas, no quadro A) Profissional do de zero a seis anos à Educação/2005.

Magistério Municipal: Professor Indígena e Coordenador Pedagógico Indígena, das etnias 
Guarani/Kaiowá e Terena, Na modalidade onde se lê Aspectos da Cultura Local, leia-se Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município de 
Conhecimentos específicos do cargo e Aspectos da Cultura Local. Dourados. História da criação das áreas indígenas; Características culturais, sócio-

1.2 – No Edital 001/A-2008, no Anexo I, da Carreira: Profissional do Magistério econômicas e históricas das etnias que vivem nas áreas indígenas; Organização das relações 
Municipal Indígena, do Cargo: Professor Indígena, não será oferecida a função Docente de de poder das áreas indígenas; problemas sociais, políticos e econômicos enfrentados pela 
Língua Estrangeira - Inglês, sendo também retirado do conteúdo programático no anexo II. população indígena do município de Dourados.

1.3 – No Anexo I do Edital 001/A-2008 acrescentar-se-á no Cargo de Professor 
Indígena na função de Docente de Educação Infantil Indígena com o seguinte pré-requisito: Dourados/ MS, 21 de janeiro de 2008.
Pedagogia com habilitação em Educação Infantil, ou; Normal Superior com habilitação em 
Educação Infantil, ou; Formação por treinamento em serviço em magistério Indígena. José Laerte Cecílio Tetila

1.4 - No Anexo II do Edital 001/A-2008 acrescentar-se-á no Cargo de Professor Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 923/2007/CLC/PMDEXTRATO DE CONTRATO Nº 926/2007/CLC/PMD

PARTES: PARTES:
Município de Dourados. Município de Dourados
Compedra Comércio e Terraplanagem Ltda. Microsun Lan House Ltda – EPP.
PROCESSO: Concorrência Pública n.º 045/2007. PROCESSO: Tomada de Preço n.º 095/2007. 
OBJETO: Locação de equipamentos rodoviários para execução de serviços em diversos OBJETO: Execução de Serviços de instalação de pontos de rede para 
locais do Município de Dourados/MS. microcomputadores, com fornecimento de materiais.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.00 – Secretaria Municipal de Infra Estrutura.

13.00 – Secretaria Municipal de Educação.
08.01 – Secretaria Municipal de Infra Estrutura.

13.01 – Secretaria Municipal de Educação.
15.451.113 – Programa de Desenvolvimento da Infra Estrutura.

12.361.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados1.019 – Expansão e Melhoramento da Infra Estrutura Urbana.
4.013 – Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.33.90.39.24 – Fretes e Transportes de Encomendas.
33.90.39.41 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.VALOR: R$ 1.140.796,95 (um milhão, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e seis 
VALOR: R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e cinqüenta reais).reais e noventa e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2007.DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 2007.
Secretaria Municipal de Finanças.Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 876/2007/CLC/PMD
PARTES: EXTRATO DE CONTRATO Nº 712/2007/CLC/PMD

PARTES:Município de Dourados
BMRC Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda – Me. Município de Dourados
PROCESSO: Pregão Presencial n.º 143/2007. Cirúrgica Paraná Distribuidora de Equipamentos Ltda.
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e processamento de dados. PROCESSO: Pregão Presencial n.º 054/2007. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: OBJETO: Aquisição de material hospitalar.
Lei 10.520/02, Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Lei 10.520/02, Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.02 – Fundo Municipal de Saúde. 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde.
10.305.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida. 12.02 – Fundo Municipal de Saúde.
10.302.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida. 10.301.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida.
10.301.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida.

2.095 – Manutenção da Atenção Básica.
4.122.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida.

10.302.119 - Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida.
2.095 – Manutenção da Atenção Básica.

2.097 – Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial.2.097 – Manutenção do Sistema Hospitalar Ambulatorial.
10.305.119 - Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida.4.002 – Manutenção e Administração Geral.
4.003 – Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde.4.003 – Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde.
33.90.30 – Material de Consumo.33.90.30.10 – Material de Expediente.
33.90.30.24 – Material Hospitalar.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.VALOR: R$ 178.529,91 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa 
VALOR: R$ 30.613,42 (trinta mil, seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos).e um centavos).
DATA DE ASSINATURA: 19 de novembro de 2007.DATA DE ASSINATURA: 14 de dezembro de 2007.
Secretaria Municipal de Finanças.Secretaria Municipal de Finanças.

Extratos de Contratos

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 003/B-2008 de Palavras: estrutura, formação e flexão. Emprego das classes de palavras. A Oração e seus 
DOURADOS/MS termos. A Composição do Período: Coordenação e Subordinação. Emprego dos Tempos e 

Modos Verbais. Emprego das formas nominais dos verbos. Vozes verbais. Concordância 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O QUADRO PROFISSIONAL DO Verbal e Nominal. Regências Nominal e Verbal. Crase. Figuras de Linguagem. Funções da 
MAGISTÉRIO MUNICIPAL INDÍGENA E O QUADRO DE APOIO A GESTÃO Literatura Aspectos do ensino da Literatura. 

EDUCACIONAL INDÍGENA - TERRA INDÍGENA PANAMBIZINHO Para a Língua Inglesa: Leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros. 
Conhecimento em itens de vocabulário de uso comum e em estruturas gramaticais básicas e 

José Laerte Cecílio Tetila, Prefeito Municipal de Dourados/MS, no uso de suas intermediárias. Aspecto nacional da língua, estruturas que indicam comparação, 
atribuições, torna público a retificação do Edital 001/B-2008, de acordo com o que segue: exemplificação, conclusão.

Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município de 
1. DAS RETIFICAÇÕES: Dourados. História da criação das áreas indígenas; Características culturais, sócio-

econômicas e históricas das etnias que vivem nas áreas indígenas; Organização das relações 
1.1 – No Edital 001/B-2008, no item 3 – Das Provas, no quadro A) Profissional do de poder das áreas indígenas; problemas sociais, políticos e econômicos enfrentados pela 

Magistério Municipal: Professor Indígena e Coordenador Pedagógico Indígena: Na população indígena do município de Dourados.
modalidade onde se lê Aspectos da Cultura Local e Regional, leia-se Conhecimentos 
específicos do cargo e Aspectos da Cultura Local e Regional. 1.5 - No Anexo II do Edital 001/B-2008 acrescentar-se-á no Cargo de Professor 

Indígena na função de Docente de Educação Infantil Indígena o seguinte Conteúdo 
1.2 – No Anexo I do Edital 001/B-2008 acrescentar-se-á no Cargo de Professor Programático:

Indígena na função de Docente de Educação Infantil Indígena com o seguinte pré-requisito: 1.5.1 - Conhecimento dos teóricos: Paulo Freire, Vygosky, Wallon e Piaget.  
Pedagogia com habilitação em Educação Infantil, ou; Normal Superior com habilitação em Organização e Planejamento da Educação Infantil, Aspectos Teóricos e Metodológicos da 
Educação Infantil, ou; Formação por treinamento em serviço em magistério Indígena. Prática Educativa. Fundamentos Teóricos: Piaget, Vygosky e Walloon. Práticas docentes na 

Educação Infantil: objetivo, metodologia e avaliação. Características da criança de 0 a 6 
1.3 – No Edital 001/B-2008, no anexo II Conteúdos Programáticos – 3 – Conhecimentos anos. Tendências pedagógicas: Tradicional; Renovadora/Progressista; Renovadora não 

Específicos – I – Carreira: Profissional do Magistério Municipal – a) Cargo: Professor Diretiva; Progressista libertadora/Tema gerador; Progressista Crítico Social dos 
Indígena, Não será oferecido a função de Professor de Língua Portuguesa, não havendo Conteúdos/Histórico crítica.  Constituição Federal/1988 (art. 205); Estatuto da Criança e do 
necessidade deste conteúdo específico; Adolescente E.C.A./1990 (Direito a Educação); Lei de Diretrizes e Bases Nacional Para a 

Educação Infantil/1988 (Cuidar, Brincar e Educar); Saberes e Prática da 
1.4 – No Edital 001/B-2008, no anexo II Conteúdos Programáticos – 3 – Inclusão/Introdução/2004; Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças 

Conhecimentos Específicos – I – Carreira: Profissional do Magistério Municipal – a) Cargo: de zero a seis anos à Educação/2005.
Professor Docente de Língua Estrangeira – Inglês para os anos finais do Ensino 
Fundamental irá vigir com o seguinte texto: Cultura Indígena: Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município de 

Dourados. História da criação das áreas indígenas; Características culturais, sócio-
DOCENTE DE LÍNGUA PORTUGUESA E ESTRANGEIRA – INGLÊS PARA econômicas e históricas das etnias que vivem nas áreas indígenas; Organização das relações 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: de poder das áreas indígenas; problemas sociais, políticos e econômicos enfrentados pela 
Para a Língua Portuguesa: Concepções de Linguagem e o ensino de língua. A população indígena do município de Dourados.

Linguagem oral e a Linguagem escrita: texto/discurso, contexto, intertexto. Diversidade 
textual - gêneros discursivos. Ensino e aprendizagem da língua: a Práticas de Leitura, de Dourados/ MS, 21 de janeiro de 2008.
Produção de Textos, de análise lingüística e suas inter-relações. O uso da norma padrão e a 
adequação da linguagem às diferentes situações de comunicação. Interpretação e José Laerte Cecílio Tetila
Compreensão de textos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Funções da Linguagem. Classes Prefeito Municipal
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Outros AtosOutros Atos
Ata

ATA Titular - Haidê Daláqua da Silva
Suplente - Ana Alves Gomes de Carvalho

Ata da posse da nova diretoria da comissão municipal de Dst/Aids. Ao décimo primeiro dia do 
mês de setembro do ano de dois mil e sete, o Secretário Municipal de Saúde Pública do município de E.P.R.S.A.A.A-D - Estabelecimento Penal de Regime Semi-Aberto e Assistência aos 
Dourados - MS, Dr. João Paulo Barcelos Esteves, no ato representado pela coordenadora do Albergados de Dourados
programa municipal de dst/aids senhora Aparecida Vanda Tetilia Dias Assad, usando das mesmas Titular - Celi Lopes Figueiredo
atribuições legais e, considerando o regimento interno publicado no diário oficial do município de Suplente - Vera Angelina Martini da Silva
Dourados-MS, conforme edição número oitocentos e sessenta e dois no dia dezessete de setembro do GMD - Guarda Municipal de Dourados
ano de dois mil e dois, resolve empossar a nova diretoria e membros titulares e suplentes para Titular - Rosineide Simões de L. Carvalho.
comporem a comissão municipal de Dst/Aids, a saber: Suplente – Adriana Araújo Alonso

Coordenação da Comissão Municipal de DST/AIDS, composta por: 3º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
Titular - Marco Antonio Kobayashi

PRESIDENTE: Mário Claus Suplente – Silvano Ferreira de Araújo
VICE-PRESIDENTE: Rosineide Simões de Lima Carvalho
1ª SECRETÁRIA: Berenice de Oliveira Machado Souza CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
2º SECRETÁRIO: Jorge M. Kaku. Titular - Nádia Dan Bianchi

Suplente –Maria das Graças Ferreira.
Representantes de organizações governamentais, composta por:

Representantes de organizações NÃO-governamentais:
SEMS - Secretaria Municipal de saúde
Titular - Jorge M. Kaku. UNIDERP - Universidade Para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal
Suplente – Edmari Gomes da Silva Titular - Daniela Bridon dos Santos Reis Brandão

Suplente – Ana Maria Mela
Programa Municipal de Dst/Aids
Titular - Aparecida Vanda Tetilia Dias Assad
Suplente - Nara Katiane Gomes Matoso Silva OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Titular - Mário Claus
EB - Exército Brasileiro Suplente – Márcio Fortini
Titular - Tatiane Icassatti da Silva
Suplente –Antonio Carlos Holthausen Elias A.G.L.T.D – Associação de Gays, Lésbica e Transgêneros de Dourados-MS.

Titular - Cláudia Assumpção
Núcleo Regional de Saúde Suplente – Fagner Soares
Titular - Elba Yoko Mtsui
Suplente - Arino Sales do Amaral SIEMS - Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul

Titular - Berenice de Oliveira Machado Souza
UFGD - Fundação Universidade Federal da Grande Dourados Suplente - Laércio Xavier da Silva
Titular - Elisângela Romera Bruno
Suplente - Geovannia Bela de Araújo SESI - Serviço Social da Indústria – Centro de Atividades MÁRIO AMATO

Titular - Rosilene Moreira de Souza
Corpo de Bombeiros Suplente - Rosemary Calabretta Staut
Titular – Antonio Marcos Carneiro
Suplente – Everton Torres de Oliveira AGASD - Associação Grupo de Apoio e Solidariedade

Titular - Ronaldo Jorge Quirino
PHAC - Penitenciária Harry Amorim Costa Suplente - Fabíola Fátima de Chagas

Poder LegislativoPoder Legislativo
Atas

ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 173 do RI (10) minutos, usaram da tribuna os vereadores: Margarida 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS, EXERCÍCIO DE 2007 Gaigher, José Carlos Cimatti, Eduardo Marcondes, Alberto Alves dos Santos-Bebeto, Sidlei Alves, Edson 

Lima, José Silvestre, Carlinhos Cantor, Elias Ishy,  Paulo Henrique-Bambu e Tenente Pedro Alves, que 
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, às dezenove horas e sete minutos, no discorreram sobre assuntos de interesse da população. III – ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM 

Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  (Votação nominal –art. 189 RI). a) Projeto de Lei nº 207/2007  
Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Carlos  Roberto Assis Bernardes de autoria o Vereador Tenente Pedro Alves denominando de Benedito Genésio de Souza a rua 08 do 
(Carlinhos Cantor)-PR, tendo como primeiro Secretário Vereador Tenente Pedro Alves Ferreira (PT). Jardim Guaicurus; b) Projeto de Lei nº 212/2007 de autoria do Vereador José Silvestre denominando 
Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e Alberto Alves dos Santos-Bebeto Rosalino Ferreira de Souza a rua 8 do Jardim Canaã IV.  III. ENTRADA NA CASA EM REGIME DE 
(PDT); Eduardo Marcondes e Laudir Munaretto (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Margarida Gaigher URGÊNCIA:  (Votação nominal –art. 189 RI). a) Projeto de Lei nº 241/2007 (031) de autoria do Poder 
(PT); José Carlos Cimatti (PSB); Paulo Henrique – Bambu  e Sidlei Alves (DEM). Havendo a presença da Executivo que d0ispõe sobre a desafetação de área que indica e autoriza a sua doação ao Ubiratan Esporte 
totalidade o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I. EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a  Clube – anexo requerimento de urgência. IV. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  
Ata da Sessão 38ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1)  Mensagem de (Votação nominal –art. 189 RI). a) Projeto de Lei Complementar nº 008/2007 de autoria do Poder 
Projeto de Lei Complementar nº 008/07/PGM que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e Executivo, que altera a Lei Complementar nº 107/2006, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
o Sistema Viário  no Município  de Dourados e dá outras providências; 2) Mensagem de Projeto de Lei nº Servidores Municipais; b) Projeto de Lei nº 167/2007 (021) de autoria do Poder Executivo que altera a Lei 
030/07/PGM que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município, para o exercício financeiro de 2008 e dá nº 2093/1996, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; c)  Projeto de Lei nº 
outras providências; 3)  Telegrama do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Educação, 224/2007 de autoria do Vereador Carlinhos Cantor que institui no Município a Semana do Artesanato 
comunicando a liberação de recursos financeiros, destinados a implantação de programas neste Douradense; d) Projeto de Lei nº 235/2007 de autoria do Vereador Tenente Pedro Alves que denomina 
Município; 4) Telegrama da Câmara dos Deputados-Orçamento da União Fiscal e Seguridade Social “Padre Manoel Farinha Costa” o POLEM – Polo de Educação Municipal da Escola Municipal Loide 
comunicando a liberação de recursos do orçamento da união destinado a esse Município; 5) Telegrama Bonfim de Andrade. PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  (Votação nominal –art. 189 
informando que o Ministério das Cidades abriu prazo para a apresentação de Cartas-Consultas nas áreas de RI). a) Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2007 de autoria do Vereador Laudir Munaretto concedendo 
Abastecimento de Água, Esgoto Sanitário, Saneamento Integrado, Drenagem Urbana, Resíduos Solidos e o Título de Cidadão Benemérito ao Senhor Odorico Machado. IV. MATÉRIAS EM DELIBERAÇÃO: 
Estudos e Projetos de Engenharia;  6) Mensagem de Projeto de Lei nº 027/07/PGM que altera a Lei nº a) REQUERIMENTOS: três requerimentos; b) MOÇÕES:  trinta e oito moções. Submetidos a 
2.802, de 21  de novembro de 2005;  7) Mensagem de Projeto de Lei nº 031/07/PGM que dispõe sobre a Votação: Os Projetos de Leis n.ºs 207 e 212/2007 foram aprovados, em segunda votação. O 
desafetação de área que indica e autoriza a sua doação ao Ubiratan Esporte Clube. Foram apresentadas Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº 241/2007 (031) foi aprovado. O Projeto de Lei  nº 241 
proposições de acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou 1 (031) foi aprovado, com parecer  verbal favorável das comissões competentes. O Requerimento de 
requerimento, 2 indicações 2 moções protocolados sob os nºs 3939 a 3943; Edson Lima  apresentou 4 Urgência ao Projeto de Lei nº 239/2007 (027) foi rejeitado por maioria. Aprovado Requerimento de 
indicações e 4 moções protocoladas  sob os nºs 3944 a 3951; Eduardo Marcondes apresentou 1 projeto de Adiamento ao  Projeto  de Lei Complementar nº 008/07, por duas Sessões.  Aprovado Requerimento de 
Lei,  4 indicações, 4 moções e 2 moções honrosa protocolados  sob os n.ºs  3952 a 3962; Elias Ishy  Adiamento ao Projeto de Lei nº 167/07, por duas Sessões. Os Projetos de Leis nºs 224 e 235/07 foram 
apresentou 1 requerimento, 2 indicações e 3 moções protocolados  sob os n.ºs  3963 a 3968; José Carlos aprovado, em primeira votação. O Projeto de Decreto Legislativo nº 015 foi aprovado. Os 
Cimatti apresentou 4 indicações e 4 moções protocoladas sob os n.ºs 3969 a 3976; José Silvestre Requerimentos e  as Moções foram aprovados conforme a pauta.  Esgotado o horário da Sessão e nada 
apresentou  4 indicações e 4 moções protocoladas sob os n.ºs 3977 a 3984; Alberto Alves dos Santos- mais havendo a tratar a Presidência agradeceu a presença de todos e declarou  encerrada a sessão, da 
Bebeto apresentou 1 requerimento, 4 indicações e 4 moções protocolados sob os n.ºs 3985 a 3993; Laudir qual foi lavrada a presente Ata, que  após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa 
Munaretto apresentou 2 projetos de leis, 3 indicações e 4 moções protocolados sob os n.ºs 3994 a 4003; Diretora. Dourados, 16 de outubro de 2007.
Margarida Gaigher apresentou 2 projetos de emenda a LOM, 2 projetos de leis, 4 indicações e 3 moções 
protocolados sob os nºs 4004 a 4014; Paulo Henrique-Bambu apresentou 3 indicações protocoladas sob os Carlos Roberto Assis Bernardes Eduardo Otavio T. Marcondes
n°s 4015 a 4027; Sidlei Alves apresentou 3 indicações e 3 moções protocoladas sob os nºs 4018 a 4023; Vereador Presidente Vereador Vice-Presidente
Vereadores Infra-assinados apresentaram 1 moção protocolada sob o nº 4024. O Senhor Presidente 
despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos Ten. Pedro Alves Ferreira Edson Lima do Nascimento
competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação.  II – GRANDE Vereador 1º Secretário Vereador 2º Secretario
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ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA do Dia para deliberação.  II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 173 do RI (10) minutos, 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS, EXERCÍCIO DE 2007 usaram da tribuna os vereadores: Paulo Henrique-Bambu, Margarida Gaigher, Laudir Munaretto, Cemar 

Arnal, Eduardo Marcondes, José Silvestre, Edson Lima, Carlinhos Cantor, Sidlei Alves, Elias Ishy 
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, às dezenove horas e nove minutos, Tenente Pedro Alves, que discorreram sobre assuntos de interesse da população. III – ORDEM DO DIA: I. 

no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os ENTRADA REGIME  DE URGÊNCIA  a) Projeto de Decreto Legislativo nº 20/2007 de autoria da 
Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Carlos  Roberto Assis Bernardes Vereadora Margarida Gaigher concedendo Diploma de Honra ao Mérito Esportivo ao  Prof. Rubens 
(Carlinhos Cantor)-PR, tendo como primeiro Secretário Vereador Tenente Pedro Alves Ferreira (PT). Hissao Minagutti -Prof. Binho – anexo requerimento de urgência. II. PROJETOS EM SEGUNDA 
Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e Cemar Arnal (PDT); Eduardo DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  (Votação nominal –art. 189 RI). a) Projeto de Lei nº 224/2007 de autoria do 
Marcondes e Laudir Munaretto (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Margarida Gaigher (PT);  Paulo Vereador Carlinhos Cantor que institui no Município a Semana do Artesanato Douradense; d) Projeto de 
Henrique – Bambu  e Sidlei Alves (DEM). Ausente Vereador José Carlos Cimatti (PSB). Havendo a Lei nº 235/2007 de autoria do Vereador Tenente Pedro Alves que denomina “Padre Manoel Farinha Costa” 
presença da maioria o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I. EXPEDIENTE: Foi aprovada sem o POLEM – Polo de Educação Municipal da Escola Municipal Loide Bonfim de Andrade II. PROJETOS 
emendas a  Ata da Sessão 39ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1)  EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação nominal –art. 189 RI). a) Projeto de Lei nº 
Mensagem de Projeto de Lei 032/07/PGM, que altera a Lei nº 2.922, de 27 de dezembro de 2006; 2)  239/2007 de autoria do Vereador Poder Executivo que altera a Lei nº 2.902/2007 de 21 de novembro de 
Telegrama do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Educação, comunicando a liberação de 2005, Institui o parque Nacional do Paragem; b) Projeto de Lei nº 138/2007 de autoria do Vereador José 
recursos financeiros, destinados a implantação de programas neste Município; 3)  Telegrama do Silvestre que dispõe sobre a instituição do Dia do Diretor de Escola Municipal; c) Projeto de Lei nº 
Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde, comunicando a liberação de recursos financeiros, 222/2007 de autoria do Vereador  Laudir Munaretto denominando Centro Esportivo Eliezer de melo, o 
destinados a implantação de programas neste Município. foi concedido uso da Tribuna de acordo com o campo de futebol localizado entre as ruas João Vicente Ferreira e Ciro Melo, no Jardim Girassol e Santa 
art. 208 a 221 do Regimento Interno ao Senhor Silvani Perussi, representante da Juventude Revolucionária Maria, respectivamente. III. PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  (Votação nominal 
que discorreu sobre os projetos  e anseios da classe. A Sessão foi suspensa para a entrega do Diploma de –art. 189 RI). a) Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2007 de autoria do Vereador José Silvestre 
Honra ao Mérito Esportivo ao Senhor Rubens Hissao Minaguti, pelos relevantes serviços prestados ao  concedendo o Título de Cidadão Douradense ao  Senhor Romen Barleta. IV. MATÉRIAS EM 
esporte douradense. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes DELIBERAÇÃO: a) REQUERIMENTOS: quatro requerimentos; b) MOÇÕES:  vinte e cinco moções. 
Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou 4 indicações protocoladas sob os nºs 4072 a 4075; Edson Lima  Submetidos a Votação: O Requerimento de urgência ao  Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2007 foi 
apresentou 4 indicações e 4 moções protocoladas  sob os nºs 4076 a 4083; Eduardo Marcondes apresentou aprovado, bem como o respectivo projeto, com parecer verbal favorável das comissões competentes. 
2 projetos de Leis, 1 requerimento,  4 indicações, 4 moções protocolados  sob os n.ºs 4084 a 4094; Elias Foi aprovado Requerimento de Inversão da Pauta para votação dos Requerimentos e das Moções, os 
Ishy  apresentou 2 indicações e 2 moções protocoladas  sob os n.ºs 4095 a 4099; José Silvestre apresentou quais foram aprovados conforme a pauta.  Esgotado o horário da Sessão os demais projetos constante 
1 projeto de lei, 1 requerimento, 4 indicações e 4 moções protocolados sob os n.ºs 4100 a 4009;  Cemar da pauta não foram votados, a Presidência agradeceu a todos e declarou  encerrada a sessão, da qual foi 
Arnal apresentou 4 indicações e 2 moções protocoladas sob os n.ºs 4110 a 4115; Laudir Munaretto lavrada a presente Ata, que  após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. 
apresentou 1 projeto de lei, 3 projetos de decretos legislativos, 4 indicações e 4 moções protocolados sob os Dourados, 23 de outubro de 2007.
n.ºs 4116 a 4127; Margarida Gaigher apresentou 2 projetos de emenda a LOM, 1 projeto de lei, 1 projeto de 
decreto legislativo,  e 4 indicações protocolados sob os nºs 4128 a 4135; Paulo Henrique-Bambu Carlos Roberto Assis Bernardes Eduardo Otavio T. Marcondes
apresentou 1 requerimento, 3 indicações e 1 moção protocolados sob os n°s 4136 a 4140; Sidlei Alves Vereador Presidente Vereador Vice-Presidente
apresentou 1 projeto de lei, 1 requerimento, 4 indicações e 4 moções protocolados sob os nºs 4037, 4141 a 
4149. O Senhor Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que Ten. Pedro Alves Ferreira Edson Lima do Nascimento
encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem Vereador 1º Secretário Vereador 2º Secretario

ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA apresentaram 2 moções protocoladas sob os n.ºs 4269 e 4270. O Senhor Presidente despachou os Projetos às 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS, EXERCÍCIO DE 2007 Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as 

moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação.  II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com 
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, às dezoito  horas e cinqüenta minutos, no o Art. 173 do RI (10) minutos, usaram da tribuna os vereadores: Margarida Gaigher, José Carlos Cimatti, 

Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Edson Lima, Sidlei Alves, Eduardo Marcondes, Carlinhos Cantor, Paulo Henrique, Elias Ishy, Tenente Pedro, 
Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Carlos  Roberto Assis Bernardes que discorreram sobre assuntos de interesse da população. III – ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM 
(Carlinhos Cantor)-PR, tendo como primeiro Secretário Vereador Tenente Pedro Alves Ferreira (PT). SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  (Votação nominal –art. 189 RI). a) Projeto de Lei nº 224/2007 de 
Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e Cemar Arnal (PDT); Eduardo autoria do Vereador Carlinhos Cantor que institui no Município a Semana do Artesanato Douradense; d) 
Marcondes e Laudir Munaretto (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Margarida Gaigher (PT); José Carlos Projeto de Lei nº 235/2007 de autoria do Vereador Tenente Pedro Alves que denomina “Padre Manoel Farinha 
Cimatti (PSB); Paulo Henrique – Bambu  e Sidlei Alves (DEM). Havendo a presença da totalidade o Costa” o POLEM – Polo de Educação Municipal da Escola Municipal Loide Bonfim de Andrade II. 
Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I. EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação nominal00 –art. 189 RI). a) Projeto de 
Sessão 40ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1) Ofício nº. Lei nº 239/2007 de autoria do Vereador Poder Executivo que altera a Lei nº 2.902/2007 de 21 de novembro de 
135/PGM/2007 – solicitando a retirada do Projeto de Lei Complementar n.º008/2007 (006) que dispõe 2005, Institui o parque Nacional do Paragem; b) Projeto de Lei nº 138/2007 de autoria do Vereador José 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores públicos municipais. 2) Telegrama do Ministério da Educação – Silvestre que dispõe sobre a instituição do Dia do Diretor de Escola Municipal; c) Projeto de Lei nº 222/2007 
Fundo Nacional de Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros, destinados a implantação de autoria do Vereador  Laudir Munaretto denominando Centro Esportivo Eliezer de melo, o campo de futebol 
de programas neste Município; 3)  Telegrama do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde, localizado entre as ruas João Vicente Ferreira e Ciro Melo, no Jardim Girassol e Santa Maria, respectivamente; 
comunicando a liberação de recursos financeiros, destinados a implantação de programas neste d) c) Projeto de Lei nº 183/2007 de autoria do Vereador  Eduardo Marcondes  que institui a Semana Municipal 
Município; 4) Telegrama da Câmara de Deputados – Orçamento da União Fiscal e Seguridade Social, do doador de Sangue. III. PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  (Votação nominal –art. 189 
informando os recursos do orçamento da União destinado ao município. Foi concedido uso da Tribuna de RI). a) Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2007 de autoria do Vereador José Silvestre concedendo o Título 
acordo com o art. 208 a 221 do Regimento Interno ao Senhor  Paulo César S. Muniz – Coordenador do de Cidadão Douradense ao  Senhor Romen Barleta. IV. MATÉRIAS EM DELIBERAÇÃO: a) 
Seminário e membro da A.D.V – Ação em Defesa pela Vida, que discorreu sobre a realização do Seminário REQUERIMENTOS: um requerimento; b) MOÇÕES:  trinta e sete moções. Submetidos a Votação: O 
“Como conservar seu maior Patrimônio”. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do Requerimento de urgência ao  Projeto de Lei  nº. 239/2007 foi aprovado, bem como o respectivo projeto. Os 
RI, pelos seguintes Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou 1 projeto de lei e  4 indicações protocolados Projetos de Lei nºs 224 e 235/2007 foram aprovados. Foi aprovado requerimento de Vistas ao Projeto de Lei 
sob os nºs 4184 a 4188; Edson Lima  apresentou 5 indicações e 2 moções protocoladas  sob os nºs 4189 a nº. 138/2007. Foi aprovado Requerimento de inversão da pauta para votação do requerimento e das moções, 
44196; Eduardo Marcondes apresentou 1 projeto de lei; 1 requerimento; 4 indicações e 3 moções os quais foram aprovados.   Esgotado o horário da Sessão os demais projetos constante da pauta não foram 
protocolados  sob os n.ºs 4197 a 4205; Elias Ishy  apresentou 2 indicações e 2 moções protocoladas  sob os n.ºs votados, a Presidência agradeceu a todos e declarou  encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que  
4206 a 4209; José Carlos Cimatti apresentou 4 indicações e 4 moções protocoladas sob os n.ºs 4210 a 4217; após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados, 30 de outubro de 2007.
José Silvestre apresentou 2 projetos de lei, 2 indicações e 3 moções protocolados sob os n.ºs 4218 a 4224;  
Cemar Arnal apresentou 4 indicações e 2 moções protocoladas sob os n.ºs 4225 a 4230; Laudir Munaretto Carlos Roberto Assis Bernardes Eduardo Otavio T. Marcondes
apresentou 1 projeto de lei, 4 indicações e 4 moções protocolados sob os n.ºs 4231 a 4239; Margarida Gaigher Vereador Presidente Vereador Vice-Presidente
apresentou 1 projeto de emenda a LOM, 2 projetos de lei e 4 indicações e 9 moções protocolados sob os nºs 
4240 a 4256; Paulo Henrique-Bambu apresentou 3 indicações protocoladas sob os n°s 4257 a 4259; Sidlei Ten. Pedro Alves Ferreira Edson Lima do Nascimento
Alves apresentou 4 indicações e 5 moções protocoladas sob os nºs 4260 a 4268; Vereadores infra-assinados Vereador 1º Secretário Vereador 2º Secretario

ATA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS, EXERCÍCIO DE 2007 do Dia para deliberação.  II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 173 do RI (10) minutos, 

usaram da tribuna os vereadores: Tenente Pedro, Margarida Gaigher, Laudir Munaretto, Sidlei Alves, 
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e sete, às dezenove horas e três minutos, no Paulo Henrique, José Silvestre e Elias Ishy, que discorreram sobre assuntos de interesse da população. III – 

Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, nº. 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM 1º TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de emenda a 
Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Carlos  Roberto Assis Bernardes LOM nº 15/2007 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher que altera dispositivos da Lei Orgânica 
(Carlinhos Cantor)-PR, tendo como primeiro Secretário Vereador Tenente Pedro Alves Ferreira (PT). |Municipal; b) Projeto de Emenda a LOM nº 16/2007 que altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal. II. 
Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e Cemar Arnal (PDT); Eduardo PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação nominal –art. 189 RI). a) Projeto de 
Marcondes e Laudir Munaretto (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Margarida Gaigher (PT); José Carlos Lei nº 240/2007 (030) de autoria do Poder Executivo que estima Receita e Fixa a Despesa do Município 
Cimatti (PSB); Paulo Henrique – Bambu  e Sidlei Alves (DEM). Havendo a presença da totalidade o para o exercício financeiro de 2008; b) Projeto de Lei nº. 254/2007 de autoria do Poder Executivo que 
Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I. EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da altera a Lei n.º 2.922, de 27 de dezembro de 2006; c) Projeto de Lei nº. 138/2007 de autoria do Vereador  
Sessão 41ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1) Fax da Caixa Econômica José Silvestre que dispõe sobre a instituição do Dia do Diretor de Escola Municipal; d)  Projeto de Lei nº. 
Federal – Ofício n.º 1-6005/GIDURCG, comunicando sobre o contrato celebrado entre a Prefeitura 222/2007 de autoria do Vereador  Laudir Munaretto  que denomina Centro Esportivo Eliezer de Melo, o 
Municipal de Dourados e a Caixa Econômica Federal, que tem por finalidade Obras nas regiões das campo de futebol localizado entre as ruas João Vicente Ferreira, no Jardim Girassol e Ciro Melo no Jardim 
nascentes do Córrego Água Boa e fundo de vale do Jardim Clímax. 2) Telegrama do Ministério da Santa Maria; e) Projeto de Lei n.º 183/2007 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes que institui a 
Educação – Fundo Nacional de Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros, destinados a Semana Municipal do Doador de Sangue e dá outras providências. IV. PROJETO EM ÚNICA 
implantação de programas neste Município; 3)  Telegrama do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  (Votação nominal –art. 189 RI). a) Projeto de Resolução nº 006/2007 de 
Saúde, comunicando a liberação de recursos financeiros, destinados a implantação de programas neste autoria da Mesa Diretora, que aprova o texto atual do Regimento Interno da Câmara Municipal  de Dourados,  
Município; 4) Aviso de prestação de contas parcial da Associação Vida Nova de Dourados, do convênio n.º de acordo com a última revisão gramatical; b) Projeto de Decreto Legislativo nº. 007/2007 de autoria do 
009281/2006. A Sessão foi suspensa para a entrega de Moção aos Oficiais de Justiça, em apoio as suas Vereador José Silvestre concedendo o Título de Cidadão Douradense ao  Senhor Romen Barleta. IV. 
reivindicações. O Senhor Presidente concedeu uso da Tribuna ao Senhor Marcel Leal, Oficial de Justiça e MATÉRIAS EM ELIBERAÇÃO: a) REQUERIMENTOS: dois requerimentos; b) MOÇÕES: vinte e oito 
Avaliador, que discorreu sobre fatos relacionados à remuneração  dos servidores do Poder Judiciário do moções. Submetidos a Votação: O Projeto de Lei nº. 240/2007 foi aprovado, em primeira votação. Os Projetos 
MS, especificamente, os Oficiais de Justiça e Avaliadores. Foram apresentadas proposições de acordo com de Lei nºs 138, 222 e 183/2007 foram aprovados. O Projeto de Lei n.º 254/2007 foi rejeitado por maioria, com 
o artigo 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou 1 projeto de lei, 4 indicações voto contrário dos Vereadores Edson Lima, Eduardo Marcondes, José Carlos Cimatti, Cemar Arnal, Laudir 
e 1 moção protocolados sob os nºs 4306 a 4311; Edson Lima  apresentou 4 indicações  protocoladas sob os Munaretto, Paulo Henrique-Bambu e Sidlei Alves. Os requerimentos foram aprovados por maioria, com voto 
nºs 4312 a 4315; Eduardo Marcondes apresentou 1 projeto de lei,  4 indicações e 4 moções protocolados  contrário do Vereador José Silvestre. As Moções foram aprovadas conforme a pauta. Aprovado Requerimento 
sob os n.ºs 4316 a 4324; Elias Ishy  apresentou 1 projeto de lei, 1 indicação e 2 moções protocolados  sob os de Inclusão na Pauta dos Projetos de Emenda a LOM nºs 15 e 16/07, os quais foram aprovados com parecer 
n.ºs 4325 a 4328; José Carlos Cimatti apresentou 4 indicações e 6 moções protocoladas sob os n.ºs 4329 a verbal favorável das comissões competentes, em primeiro turno. Esgotado o horário da Sessão a Presidência 
4338; José Silvestre apresentou 3 indicações e 3 moções protocoladas sob os n.ºs 4339 a 4344;  Cemar agradeceu a todos e declarou  encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que  após lida e aprovada 
Arnal apresentou 4 indicações e 2 moções protocoladas sob os n.ºs 4345 a 4350; Laudir Munaretto será assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados, 06 de novembro de 2007.
apresentou 4 indicações e 4 moções protocolados sob os n.ºs 4351 a 4358; Margarida Gaigher apresentou 1 
projeto de lei, 4 indicações e 2 moções protocolados sob os nºs 4359 a 4365; Paulo Henrique-Bambu Carlos Roberto Assis Bernardes Eduardo Otavio T. Marcondes
apresentou 2 requerimentos, 3 indicações protocolados sob os n°s 4366 a 4370; Tenente Pedro apresentou Vereador Presidente Vereador Vice-Presidente
2 indicações protocoladas sob os n.ºs 4371 e 4372; Sidlei Alves apresentou 4 indicações e 3 moções 
protocolados sob os nºs 4373 a 4379; Vereadores infra-assinados apresentaram 1 moção protocolada sob o Ten. Pedro Alves Ferreira Edson Lima do Nascimento
n.º 4380. O Senhor Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que Vereador 1º Secretário Vereador 2º Secretario
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Atas


