
LEI MUNICIPAL Nº 3.206/2016

Dispõe  sobre  o  regime  urbanístico  do  Distrito
Industrial Otto Homrich Junior.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  A presente Lei dispõe sobre o regime urbanístico do Distrito Industrial
“Otto Homrich Junior”, localizado à Rua Cel. Horácio Borges, Vila Pelizaro, com a finalidade
de disciplinar a ocupação e orientar o assentamento de empresas industriais e de serviços de
grande porte quanto ao planejamento físico territorial e uso e ocupação do solo.

Art.  2º  As  edificações  do  Distrito  Industrial,  assim  como  suas  ampliações  e
reformas,  obedecerão  ao  disposto  nesta  Lei  e,  complementarmente,  ao  Plano  Diretor  de
Restinga Sêca, Código de Obras e Edificações, Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e
demais normas atinentes à matéria. 

CAPÍTULO II
REGIME URBANÍSTICO

Seção I
Concepção Básica

Art.  3º  A unidade  básica  (módulo)  é  o  lote  que  permitirá  a  implantação  das
atividades destinadas ao ramo da indústria e está representado na implantação anexa, que é
parte integrante da presente Lei.

Art.  4º  Os lotes  que constam no projeto  urbanístico  deverão  ser  destinados à
implantação  única  e  exclusiva  das  indústrias  que  desejam adquiri-los  integralmente,  sem
possibilidade de desdobro.

Art. 5º A critério do adquirente e como forma de contemplar atividades de maior
porte, os módulos poderão ser acoplados, desde que o lote resultante abranja a totalidade da
dimensão dos lotes a serem unificados, caso em que o regime urbanístico a ser adotado será o
mesmo para os lotes originais.

Art. 6º A área aos fundos do Distrito Industrial será obrigatoriamente preservada,
transformando-se em área verde, visando a preservação dos recursos naturais existentes.

Art. 7º É vedada a edificação destinada ao uso e ocupação residencial na área do
Distrito Industrial. 
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Seção II
Do Sistema Viário

Art. 8º  O sistema viário do Distrito Industrial será composto de leito carroçável
(pista de rodagem) com largura de 14,00 m (catorze metros) e passeio público em ambos os
lados com largura de 3,00 m (três metros). 

Seção III
Dos Passeios Públicos

Art. 9º Todas as esquinas terão raio de giro mínimo de 3,00 m (três metros).

Art.  10.  Todos os  proprietários  deverão  executar,  às  suas  expensas,  o  passeio
público que seu lote entesta. 

Parágrafo  único.  Os  proprietários  dos  lotes  de  esquina  deverão  executar  o
rebaixamento  de meio-fio para prover acessibilidade conforme o que regulamenta  a NBR
9050, cujo detalhamento será fornecido posteriormente pelo Departamento de Engenharia.

Art. 11. O passeio público será padronizado e o proprietário poderá optar por um
dos tipos de pavimentação cujas tipologias serão fornecidas também pelo Departamento de
Engenharia quanto às dimensões, natureza do material e rugosidade (porosidade), de forma a
se obter determinada padronização.

Seção IV
Dos Acessos aos lotes

Art. 12. O acesso de veículos aos lotes deverá ser executado conforme o padrão
de  portão  a  ser  fornecido  pelo  Departamento  de  Engenharia  de  forma  a  se  manter  uma
padronização quanto ao seu desenho e materialidade (natureza do material a ser empregado).

Art. 13. A largura dos rebaixamentos de meio-fio para acesso de veículos deverá
atender  o  disposto  no  Código  de  Obras  e  Edificações  do  Município  em  seus  artigos
pertinentes,  podendo  desta  forma  possuir  quantos  acessos  (entrada  e  saída)  a  empresa
considerar necessários.

Parágrafo único. Os casos omissos serão submetidos à análise do Departamento
de Engenharia.

Seção V
Da impermeabilidade do Solo

Art. 14. Deverá ser prevista área permeável de terreno mínima de 20% (vinte por
cento), conforme o que preconiza a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Restinga
Sêca.
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Art. 15. Dependendo do tipo de indústria e de seu grau (potencial) de nocividade
poderá  ser  exigido  como  medida  compensatória  a  implantação  de  maior  índice  de
permeabilidade do solo, desde que assegure a ocupação máxima permitida para cada lote.

Seção VI
Da Arborização

Art. 16. A arborização do passeio deverá ser executada à custa do proprietário e
conforme o Plano de Arborização a ser fornecido pelo Departamento de Meio Ambiente do
Município.

Art. 17.  Conforme a natureza e porte da indústria a ser implantada poderá ser
exigido pelo município, através do Departamento de Meio Ambiente, plano de arborização do
lote, como cinturão verde ou arborização de barreira.

Seção VII
Recuos Obrigatórios

Art. 18.  São considerados recuos obrigatórios o novo alinhamento,  o recuo de
jardim, os afastamentos laterais e de fundos, a saber:

I - Novo Alinhamento: é a medida a partir do eixo da rua a qual o lote entesta até a
divisa do terreno junto ao passeio público e será de 10m (dez metros) para qualquer rua do
Distrito Industrial;

II - Recuo de Jardim: é a medida a partir do eixo da rua a qual o lote entesta até a
linha imaginária onde poderá iniciar as construções dentro do lote, e será de 15m (quinze
metros) para qualquer lote;

III -  Afastamento Lateral:  é a medida da divisa lateral  do lote até o início da
construção dentro do lote, e será de, no mínimo, 3m (três metros).

IV - Afastamento de Fundos: é a medida da divisa de fundos do lote até o início
da construção dentro do lote e será de, no mínimo, 3m (três metros).

Art. 19. Os terrenos de esquina terão dois recuos de jardim, uma vez que possuem
duas testadas. 

Art. 20. O recuo de jardim poderá ser utilizado em até 50% (cinquenta por cento)
como área de estacionamento e manobra, desde que esta área seja permeável.

Art.  21.  Os afastamentos  laterais  e  de fundos serão  exigidos  sempre  que  não
houver unificação ou aquisição de lotes pelo mesmo proprietário e deverão respeitar a relação
de h/1,5, onde h corresponde à altura da edificação (computada do nível da soleira de acesso
até forro ou cobertura).

Seção VIII
Dos Índices de Ocupação e Aproveitamento
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Art. 22. O índice de aproveitamento é a relação entre a área total construída e a
área total do terreno e não poderá ser maior que 1,20 em todos os lotes.

Art. 23. O índice ou taxa de ocupação é a relação entre a projeção horizontal da
edificação sobre o lote e a área total do terreno e será de 0,6 para qualquer lote.

Art. 24.  A taxa de ocupação é máxima, devendo ser rigorosamente obedecida,
mesmo se a  manutenção de todos os  afastamentos  resultar  em possibilidade  de ocupação
maior que a permitida, ou seja, deverá o empreendedor atender às duas condições.

Parágrafo único. Em caso de necessidade de ocupação superior à permitida fica
livre a opção de aquisição pela empresa de mais de um lote.

Art.  25.  Como forma de evitar  a subocupação e primar pela  função social  da
propriedade prevista no Estatuto das Cidades, fica estabelecida a taxa de ocupação mínima de
0,18. 

Seção IX
Das Edificações

Art. 26.  A altura máxima a ser edificada em cada lote é de 9m (nove metros),
desde que atendidos a relação prevista no art. 21 da presente Lei. O número de pavimentos
permitidos  será  de  tantos  quantos  o  pé-direito  mínimo  contido  no  Código  de  Obras  e
Edificações para a atividade possibilitar.

Art. 27. As dimensões para vãos de iluminação e ventilação serão as existentes no
Código de Obras e Edificações do Município.

 

Art.  28.  As edificações  a  se  instalarem no Distrito  Industrial  deverão atender
quanto à materialidade, os seguintes aspectos:

I - a estrutura das edificações deverá ser metálica, em concreto ou mista;

II -  os fechamentos deverão ser em alvenaria,  chapas metálicas  ou painéis em
concreto ou placa cimentícia.

Parágrafo  único.  Os  materiais  não  citados  e  que  apresentem  características
semelhantes quanto à propagação ao fogo e durabilidade deverão ser submetidos à apreciação
do Departamento de Engenharia.

CAPÍTULO III
PROJETOS

Seção I
Da Solicitação de Diretrizes Projetuais

Art. 29.  Toda atividade a se instalar no Distrito Industrial deverá encaminhar e
submeter a solicitação de diretrizes urbanísticas à análise e aprovação do Departamento de
Engenharia,  não  lhe  cabendo  responsabilidade  técnica  pelas  soluções  apresentadas  e/ou
participação na autoria dos projetos.
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Art. 30. O processo para aprovação das diretrizes será composto pelos seguintes
documentos:

I  -  Requerimento  Padrão  a  ser  fornecido  pelo  Departamento  de  Engenharia
solicitando as Diretrizes contendo:

a) Nome da Empresa e CNPJ; 
b) Identificação geral do projeto contendo claramente o tipo de atividade a ser

desenvolvida;
c) Pré-dimensionamento elaborado contendo a área mínima da edificação;

Art.  31.  Ao Departamento  de  Engenharia  caberá  o  fornecimento  de  todas  as
informações necessárias ao desenvolvimento do Projeto Arquitetônico, dentre elas os aspectos
citados no Capítulo II da presente Lei, que deverão ser apresentados em folha tamanho A4,
contendo croqui esquemático e informações urbanísticas.

Art. 32.  O prazo previsto para deferimento é o previsto no Código de Obras e
Edificações do Município.

Seção II
Quanto aos Projetos e Documentos Complementares

Art.  33.  Após  a  emissão  das  Diretrizes  Urbanísticas  o  empreendedor  deverá
encaminhar para aprovação os seguintes projetos e documentos:

I - Projeto Arquitetônico elaborado por Profissional Habilitado contendo:
a) Planta de situação contendo a quadra a qual o lote pertence com as devidas

confrontações das Ruas e suas dimensões, além da media do lote em relação ao eixo da Rua
mais próxima, indicação do Norte Magnético, em escala 1:500;

b) Planta de Localização contendo as informações urbanísticas fornecidas (recuos
obrigatórios) e afastamentos das edificações com relação às divisas e alinhamento predial,
com indicação do passeio público e respectivo piso a ser empregado, bem como cotas do
terreno e representação da orientação solar em escala 1:200;

c) Planta Baixa de cada pavimento diferenciado de cada prédio a ser implantado
no lote e suas dependências, indicando destino de cada compartimento, dimensões, vãos de
iluminação  e  ventilação,  dimensões  de  esquadrias,  cotas  de  nível  e  indicação  do  norte
magnético,  e  outros  elementos  indispensáveis  a  compreensão  do  projeto,  com em escala
mínima de 1:100, preferível em escala 1:50;

d)  Seções  transversais  e  longitudinais  dos  prédios  e  dependências  em número
mínimo de duas, indicando o pé direito, altura da edificação, altura dos vãos de iluminação e
ventilação e das vergas, níveis de pisos e outros elementos indispensáveis à compreensão do
projeto, em escala idêntica à adotada para representação gráfica da(s) Planta(s) Baixa(s);

e)  Fachada  em numero  variável,  sendo  obrigatória  aquela  voltada  para  a  via
pública,  com especificação  dos  revestimentos  externos  empregados,  em escala  idêntica  à
adotada para representação gráfica da(s) Planta(s) Baixa(s);

f)  Diagrama  de  cobertura  indicando  escoamento  das  águas,  calhas,  algerozes,
rufos e tubos de queda, com indicação de Norte Magnético, em escala idêntica à adotada para
representação gráfica da(s) Planta(s) Baixa(s);
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g)  Memorial  Descritivo  e  Especificações  do  Projeto  Arquitetônico,  contendo
principalmente os revestimentos  e acabamentos  a  serem utilizados  em paredes,  divisórias,
pisos e forros;

II - Levantamento Planialtimétrico, representando curvas de nível, no mínimo, a
cada 1m (um metro), vértices, ângulos internos do terreno, bem como espécies de médio e
grande porte quando existentes;

III -  Projeto de terraplanagem sobre o levantamento topográfico do terreno com
indicações dos níveis dos platôs, taludes em relação a via pública e divisa do terreno;

IV - Cronograma de execução das obras e de implantação do empreendimento;
V - Projetos de instalações hidráulicas e sanitárias;
VI - Projetos de instalação elétrica, rede de telefonia e rede lógica;

VII  -  Distribuição  das  instalações  (Layout)  com  fluxograma  de  máquinas
relacionadas à linha de produção;

VIII - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios devidamente Aprovado no
Corpo de Bombeiros;

IX - Projetos estrutural e quantitativo da infra e supras-estrutura;
X - Licença Prévia em vigor devidamente emitida pelo órgão competente.

§ 1º  Os projetos  e  documentos  referentes  aos  incisos  II  a  X deste  artigo  não
necessitam aprovação do Departamento de Engenharia,  mas serão mantidos no arquivo de
forma a possibilitar a consulta e verificação caso seja necessário.

§ 2º  Em todos os projetos e na execução das obras deverão ser observadas as
recomendações da ABNT.

§ 3º Todos os atos profissionais (projeto ou execução) deverão ser elaborados por
profissionais  habilitados  e  acompanhados  de  respectiva  RRT  ou  ART,  observadas  as
competências exclusivas, sob pena de nulidade.

Art. 34.  Muito embora todo projeto deva obter Licença Ambiental em suas três
etapas  (LP, LI  e  LO),  o  município  se  reserva  o  direito  de  observar  especificamente  os
seguintes aspectos elencados:

 
I -  Controle preventivo contra ruídos, vibrações, fumaças, fuligens, emissão de

gases,  odores,  poeiras,  detritos,  vapores  nocivos,  ofuscamento,  calor  excessivo,  risco  de
incêndio, explosões e outros que coloquem em risco a segurança de vidas e/ou das instalações
da empresa e sua vizinhança;

II -  Os dispositivos para controle  dos efeitos  poluidores do ambiente  somente
serão aceitos após a comprovação de seu funcionamento e eficácia;

III -  A Prefeitura terá o direito de recusar o projeto uma vez considerado como
inadequado e/ou inconveniente do ponto de vista de segurança, higiene, salubridade, poluição
ou incompatível com os fins a que se destina o Distrito Industrial e também de convocar, a
qualquer  momento,  para  prestarem  esclarecimentos,  os  responsáveis  pelos  projetos  em
análise.

IV -  A Prefeitura poderá,  quando julgar  necessário,  através  de parecer  técnico
desfavorável, solicitar a realização de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), instituído pelo
Estatuto das Cidades, Lei Federal Nº 10.257, em seus artigos 36, 37 e 38, com o objetivo de
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evitar Impactos Negativos e detectar a necessidade de implantação de Medidas Mitigadoras,
Compatibilizadoras ou Compensatórias pelo empreendimento.

§ 1º O EIV decorrerá por parte do interessado em se instalar no Distrito Industrial
e às suas custas, devendo ser elaborado por profissional habilitado e de forma imparcial.

§  2º  A  Administração  Municipal  poderá,  ao  longo  do  processo  e  após  a
apresentação  do EIV, convocar  Audiência  Pública  de  forma  a  discutir  juntamente  com a
comunidade as formas de compatibilização do empreendimento ou indeferimento acerca da
instalação do mesmo. 

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. Os casos não contemplados na presente Lei serão apreciados pela equipe
técnica  do  Departamento  de  Engenharia  e  pela  Administração  Municipal,  com  base  nos
dispositivos cabíveis da legislação municipal.

Art.  36.  As  resoluções  e  prescrições  da  ABNT suplementarão  o  disposto  na
presente Lei.

Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 30 de setembro de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.

LUCAS IDALÉCIO LEMOS DA SILVA
      Sec. Municipal de Administração
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