O QUE É UMA CONSULTA PÚBLICA?
Consulta Pública é um mecanismo de transparência
que pode ser utilizado pela Administração Pública
para obter informações, opiniões e críticas da
sociedade a respeito de determinado tema. Esse
mecanismo tem como objetivo incentivar a
participação da população nas questões de interesse
coletivo, ampliar a discussão sobre o assunto e
embasar as decisões sobre formulação e definição de
políticas públicas.

O QUE É A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO?

A lei de uso e ocupação do solo é a lei que
define
as
normas
gerais
para
o
desenvolvimento da cidade. Nela se
encontram reunidos os princípios e
orientações para a utilização e ocupação do
espaço urbano, com o objetivo maior de
garantir o desenvolvimento da cidade de
forma equilibrada e sustentável.

PORQUE É IMPORTANTE PLANEJAR E ORDENAR
O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Ao planejar a Ocupação do território, a
prefeitura define o que é mais adequado para
cada área da cidade, levando em conta a
infraestrutura existente, a infraestrutura
planejada, as restrições de natureza
ambiental, a paisagem e o ambiente cultural.
Buscando sempre a melhoria da qualidade de
vida da população.

QUAIS OS PONTOS MAIS IMPORTANTES E AS
INOVAÇÕES DA LUOS
- Atualização, organização e padronização de
definições e conceitos, facilitando sua
aplicação futura às demais legislações;
- Novos princípios para o uso e ocupação das
macrozonas;
- Unificação e padronização do zoneamento
e dos conceitos de parâmetros dos
terrenos;

QUAIS OS PONTOS MAIS IMPORTANTES E AS
INOVAÇÕES DA LUOS
- Nova definição de centros de comércio e
serviços mais importantes a partir dos
critérios de facilidade de acesso, geração de
trabalhos e arrecadação de impostos;
- Adequação da nova LUOS ao Zoneamento
Ecológico Econômico (ZEE) do Litoral Norte;
- Adequação ao Plano diretor LC 263/2021;

QUAIS OS PONTOS MAIS IMPORTANTES E AS
INOVAÇÕES DA LUOS
- Implantação da Outorga onerosa;
- Implantação do Estudo de impacto de
vizinhança;
- Regularização Edilícia;
- Área envoltória e prédios tombados
relativos ao Patrimônio Histórico;
- Regularização Fundiária Urbana.

LEGISLAÇÃO EXISTENTE

- Código de Obras – Lei nº 46/65;
- Lei de Uso e Ocupação do Solo da Costa
Norte – Lei nº 225/78 E ALTERAÇÕES;
- Lei de Uso e Ocupação do Solo da Costa Sul –
Lei nº 561/87 E ALTERAÇÕES;

- Decreto nº 62913/17 - Zoneamento
Ecológico Econômico (ZEE) do Litoral Norte;

LEGISLAÇÃO EXISTENTE

LEGISLAÇÃO EXISTENTE

PLANO DIRETOR - Atualização

Artigo 86 -

A Lei nº 848/1992 da Política
Ambiental do município de São Sebastião e
alterações, as Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação
do Solo nº 561/1987 e nº 225/1978 da costa Sul e
Norte, respectivamente, e suas alterações e a Lei nº
993/1994 que altera estas leis continuarão em
vigência até as suas respectivas revisões e/ou
revogações.

PLANO DIRETOR - Atualização

I. As alterações que este Plano Diretor
tenha realizado nas leis dispostas no
caput deste artigo ficam incorporadas as
mesmas a partir da publicação desta lei;
II. A atualização das leis citadas no caput
deste artigo deverá ocorrer em até 2
(dois) anos da aprovação deste Plano
Diretor.

PLANO DIRETOR - Gabarito

Artigo 48

- O gabarito a ser aplicado deverá respeitar a
altura máxima de 9 (nove) metros, medida a partir do perfil
natural do terreno até o ponto mais alto da cobertura,
cumeeira, laje ou telhado, excluído o reservatório de água
elevado, cuja altura não poderá ultrapassar os 12,00 (doze)
metros.
§ 1º – Os reservatórios de água, poderão fazer parte do corpo
da edificação ou isolados em forma de torre, devendo
respeitar a sua destinação a ser definida em lei, o mesmo
aplica-se as áreas técnicas.

PLANO DIRETOR - Gabarito
§ 2º – O disposto no caput deste artigo somente não
se aplica para o caso de ginásios de esportes,
equipamentos industriais ou portuários tais como
torres de refrigeração, guindastes fixos, estruturas de
armazenamento,
antenas
de
telefonia
e
assemelhados e equipamentos de interesse público
e/ou social, devendo a instalação do equipamento
ser aprovada pelos órgãos competentes, atendendo
às normas específicas a serem definidas em lei.

PLANO DIRETOR – Z1TAEP

Artigo 68 -

A Macroárea de Proteção Ambiental
Integral é a porção do território do Município
subordinada à necessidade de preservar ou
recuperar o ambiente natural, garantindo a sua
qualidade ambiental, compatível territorialmente
com a Zona 1 Terrestre de Áreas Especialmente
Protegidas – Z1TAEP do ZEE/LN.

PLANO DIRETOR – Z1
Artigo 69 - A Macroárea de Conservação Ambiental faz parte
da porção do território do Município onde a ordenação e o
controle do uso do solo devem ser voltados para os conceitos
de conservação e uso sustentável dos recursos naturais ou sua
recuperação, e é compatível territorialmente com o definido
no ZEE/LN para a Z1T, onde os Planos e Programas objetivarão
a meta de conservação ou recuperação de 90% (noventa por
cento) da cobertura vegetal nativa garantindo a diversidade
biológica das espécies.

PLANO DIRETOR – Z1
§ 2º - Na Macroárea de Conservação Ambiental ficam
estabelecidas os seguintes condicionantes e parâmetros
urbanísticos básicos:
I - Taxa de Usos e Atividades (TUA) máxima de até 10% (dez
por cento);
II - Taxa de Conservação ou Recuperação (TCR) de no mínimo
90% (noventa por cento);
III – Nessas áreas serão permitidos os usos e atividades
determinados pelo ZEE/LN;

PLANO DIRETOR – Z1
IV – Coeficiente de Aproveitamento Mínimo de 0,02;
V – Coeficiente de Aproveitamento Básico de 0,2;

VI - Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 0,3;

PLANO DIRETOR – Z2

Artigo 70 - A Macroárea de Uso Sustentável compõe
a parte da porção do território do Município onde a
ordenação e o controle do uso do solo devem ser
voltados para os conceitos de conservação e uso
sustentável dos recursos naturais ou sua recuperação, e é
constituída pelas Z2T, onde os Planos e Programas
objetivarão a meta de conservação ou recuperação de,
no mínimo:
I – Na Z2T, 80% (oitenta por cento) da zona com
cobertura vegetal nativa garantida a diversidade biológica
das espécies;

PLANO DIRETOR – Z2
§ 1º - Na Macroárea de Uso Sustentável correspondente
aos terrenos e glebas classificados como Z2T no ZEE/LN,
ficam estabelecidos os seguintes condicionantes e
parâmetros urbanísticos básicos:
I - Taxa de Usos e Atividades (TUA) de até 20% (vinte por
cento);
II - Taxa de Conservação ou Recuperação (TCR) de no
mínimo 80% (oitenta por cento);
III - Serão permitidos os usos das áreas, conforme
determinado pelo ZEE/LN;

PLANO DIRETOR – Z2
V – Coeficiente de Aproveitamento Mínimo de 0,05;
VI – Coeficiente de Aproveitamento Básico de 0,4;

VII - Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 0,6.;

PLANO DIRETOR – Z4
I. Macroárea de Qualificação de Urbanização
(equivale a Z4T);
§ 2º - Na Macroárea de Qualificação da Urbanização ficam
estabelecidos os seguintes condicionantes e parâmetros
urbanísticos básicos:
I - Taxa de Usos e Atividades (TUA) de até 60% (sessenta por
cento);
II - Taxa de Área Verde (TAV) de no mínimo 40% (quarenta por
cento);

PLANO DIRETOR – Z4
I. Macroárea de Qualificação de Urbanização
(equivale a Z4T);
III – Coeficiente de Aproveitamento Mínimo de 0,1;
IV – Coeficiente de Aproveitamento Básico de 1,2;
V - Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 1,8.

PLANO DIRETOR – Z4OD
II. Macroárea de Urbanização Dirigida (equivale a
Z4TOD);
Na Macroárea de Urbanização Dirigida ficam estabelecidos os
seguintes condicionantes e parâmetros urbanísticos básicos:
I - Taxa de Usos e Atividades (TUA) de até 40% (quarenta por
cento);
II - Taxa de Área Verde (TAV) de no mínimo 60% (sessenta por
cento);

PLANO DIRETOR – Z4OD
II. Macroárea de Urbanização Dirigida (equivale a
Z4TOD);
III – Coeficiente de Aproveitamento Mínimo de 0,1;
IV – Coeficiente de Aproveitamento Básico de 0,8;
V - Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 1,2.

PLANO DIRETOR – Z5
IV. Macroárea de Estruturação, Uso Logístico e
Industrial (equivale a Z5T);
A Macroárea de Estruturação e Uso Logístico é uma área estratégica para o
município, destinada à ampliação da produção industrial e de suporte à
atividade portuária. É compatível com o definido pelo Zoneamento
Ecológico-Econômico para a Z5T, que inclui o porto e áreas de apoio ao
porto, as tancagens da Petrobrás e o bairro do Jaraguá, na costa norte, no
trecho contíguo a Rodovia do Contorno – Trecho Sul, projetada para acesso
ao Porto Comercial de São Sebastião. O objetivo urbanístico desta
macroárea é de propiciar ao município a organização de áreas de suporte à
produção industrial, serviços de logística e atividades portuárias. Seus usos
serão os mesmos permitidos pelo ZEE/LN.

PLANO DIRETOR – Z5
IV. Macroárea de Estruturação, Uso Logístico e
Industrial (equivale a Z5T);
I - Taxa de Usos e Atividades (TUA) de até 100% (cem por cento);
II – Coeficiente de Aproveitamento Mínimo de 0,2;
III – Coeficiente de Aproveitamento Básico de 2;
IV - Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 3.

PLANO DIRETOR – Z5OD
III. Macroárea de Urbanização Consolidada (equivale
a Z5TOD);
A Macroárea de Urbanização Consolidada é a porção do território que se
encontra consolidada e estruturada, e é compatível com o definido no
ZEE/LN para a Z5TOD, que inclui parte do Centro e da Costa Norte (Porto
Grande, Pontal da Cruz e São Francisco).

O objetivo urbanístico desta macroárea é estabelecer políticas urbanas
para territórios consolidados, visando potencializar o aproveitamento da
infraestrutura instalada.

PLANO DIRETOR – Z5OD
III. Macroárea de Urbanização Consolidada (equivale
a Z5TOD);
I - Taxa de Usos e Atividades (TUA) de até 80% (oitenta por cento);
II - Taxa de Área Verde (TAV) de no mínimo 20% (vinte por cento);
III – Coeficiente de Aproveitamento Mínimo de 0,1;
IV – Coeficiente de Aproveitamento Básico de 1,6;
V - Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 2,4.

PLANO DIRETOR – ZONEAMENTO

PLANO DIRETOR – ZONEAMENTO

PLANO DIRETOR – ZONEAMENTO

ZONEAMENO ECOLÓGICO ECONÔMICO – EXCLUSÕES

Artigo 65 - As disposições deste decreto não se aplicam:
I - a empreendimentos de utilidade pública, habitações de interesse social promovidas
pelo poder público e a equipamentos públicos de interesse social;
II - a lotes, oriundos de parcelamento do solo urbano comprovadamente aprovados e
implantados até a edição do Decreto nº 49.215, de 7 de dezembro de 2004, que
promovam a sua regularização no Cartório do Registro de Imóveis competente;
III - nas áreas com até 5.000 m² de empreendimentos de pequeno porte, listados no
Anexo 1, implantados até a edição do Decreto nº 49.215, de 7 de dezembro de 2004,
cujos eventuais impactos ambientais negativos sejam controlados e de efeito
unicamente local.
Parágrafo único - Para efeitos deste decreto considera-se equipamentos públicos de
interesse social as instalações destinadas aos serviços públicos de educação, saúde,
cultura, assistência social, esportes, lazer e segurança pública, desde que vinculadas à
implantação de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS.

ZONEAMENO ECOLÓGICO ECONÔMICO – EXCLUSÕES

Artigo 66 -

As disposições deste decreto, no que diz respeito às metas de
preservação e recuperação, não se aplicam ao licenciamento de novos
empreendimentos e atividades, a serem instaladas em edificações existentes e
aprovadas até a edição do Decreto nº 49.215, de 7 de dezembro de 2004.

Artigo 67 -

As disposições deste decreto não se aplicam à regularização de
empreendimentos habitacionais de interesse social, implantados anteriormente a data
da vigência da Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

ZONEAMENO ECOLÓGICO ECONÔMICO – ESTRUTURAS
MARÍTIMAS

Artigo 70 -

O licenciamento de estruturas náuticas ou portuárias
considerará os enquadramentos definidos na faixa entre marés,
independentemente do enquadramento da zona terrestre contígua.

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – LEI
FEDERAL 13.465/17
Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades:
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável
aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por
população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo
municipal; e

II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária
aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não
qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo.

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – LEI
FEDERAL 13.465/17

Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se:
§ 1º Para fins da Reurb, os Municípios poderão dispensar as exigências
relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso
público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros
parâmetros urbanísticos e edilícios.

LEGISLAÇÃO EXISTENTE – SITE PREFEITURA

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/consulta_publica_uso_solo.asp.

FORMULÁRIO

CONTRIBUIÇÕES
De 23 de setembro de 2021 (quinta feira) até o dia 15 de
outubro de 2021 (sexta feira) as contribuições serão através do e-mail ou
entrega do formulário de forma presencial na secretaria de Urbanismo sempre com
o assunto:
“CONTRIBUIÇÕES A MINUTA DE LEI DE UNIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS DE
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO”.

E-MAIL – seurb@saosebastiao.sp.gov.br
Endereço: Secretaria Municipal de Urbanismo
Avenida Guarda Mor Lobo Vianna, 421 / 435 –
Bloco A – Sala 08 – Centro São Sebastião/SP –
CEP 11.608-530
Telefone (12) 3893-1278

OBRIGADO
BOA NOITE

