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LEI MUNICIPAL Nº 2923/2014 
 

“INSTITUI O PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
E ESTABELECE AS DIRETRIZES E 
PROPOSIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 
NO MUNICÍPIO DE IVOTI.” 

 
                               ARNALDO KNEY , Prefeito Municipal de Ivoti. 
                         Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte  
 

L   E   I   : 
 

TÍTULO I 
DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º   Fica instituído o Plano Diretor Municipal de Ivoti, com fundamento na 
Constituição Federal, na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade; 
na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Estadual nº 10.116, de 23 de março de 
1994 e na Lei Orgânica Municipal. 
Parágrafo único - As normas, princípios básicos e diretrizes para implantação do Plano 
Diretor são aplicáveis a toda extensão territorial do Município. 
 
Art. 2º   O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento urbano do Município e integra o processo de planejamento municipal. 
Parágrafo único - O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 
deverão incorporar as diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor. 
 
Art. 3º   São complementares ao Plano Diretor, os Códigos Municipais de Obras 
e de Posturas, bem como a Lei Municipal do Parcelamento do Solo Urbano e Sistema Viário.  
Parágrafo único - Outras leis poderão vir a integrar ou complementar o Plano, desde que 
tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento urbano e às ações de planejamento 
municipal.   
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 
 
Art. 4º   A política de desenvolvimento municipal deve se pautar pelos seguintes 
princípios: 
I - Função social da cidade. 
II -  Função social da propriedade. 
III -  Sustentabilidade.  
IV -  Gestão democrática e participativa. 
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Art. 5º   A função social da cidade, corresponde ao direito à cidade sustentável, 
nele compreendidos os direitos à terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e acessibilidade 
ao trabalho, à cultura e ao lazer.  
 
Art. 6º   Para cumprir a sua função social, a propriedade deve atender, 
simultaneamente, no mínimo, às seguintes exigências:  
I - Intensidade de uso adequada à disponibilidade da infraestrutura urbana e de equipamentos 
e serviços, atendendo aos parâmetros urbanísticos definidos pelo ordenamento territorial 
determinado nesse Plano e no seu Anexo II acerca do Uso e Ocupação do Solo.  
II - Uso compatível com as condições de preservação da qualidade do meio ambiente, da 
paisagem urbana e do patrimônio cultural, histórico e arqueológico. 
III - Aproveitamento e utilização compatíveis com a segurança e saúde de seus usuários e da 
vizinhança.  
Parágrafo único - A propriedade do solo não acarreta, obrigatoriamente, o direito de 
construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo Poder Executivo, segundo os critérios 
estabelecidos neste Plano Diretor e nas demais leis que o complementam.  
 
Art. 7º   Para os fins desse Plano e da legislação pertinente considera-se 
sustentabilidade o desenvolvimento local socialmente justo, ambientalmente equilibrado e 
economicamente viável, visando a garantir qualidade de vida para as presentes e futuras 
gerações.  
 
Art. 8º    A gestão democrática incorpora a participação dos diferentes 
segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento. 
 

CAPÍTULO III 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR MUNICIP AL 

 
Art. 9º   O Plano Diretor Municipal de Ivoti é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento municipal, sob o aspecto físico, social, econômico e administrativo, 
visando à orientação da atuação do Poder Público e da iniciativa privada, bem como ao 
atendimento às aspirações da comunidade, sendo a principal referência normatizadora das 
relações entre o cidadão, as instituições e o meio físico municipal.  
 
Art. 10   São objetivos gerais do Plano Diretor:  
I - Orientar a política de desenvolvimento do município, considerando os condicionantes 
ambientais e utilizando adequadamente as potencialidades do meio natural, social e 
econômico da região e do Município.  
II - Garantir o bem-estar do cidadão e a melhoria da qualidade de vida.  
III - Garantir a função social das propriedades urbana e rural, que prevalece sobre o exercício 
do direito de propriedade individual.  
IV - Promover o desenvolvimento das funções sociais da cidade segundo princípios de 
eficácia, equidade e eficiência nas ações públicas e privadas nos meios urbano e rural.  
V - Assegurar que a ação pública dos Poderes Executivo e Legislativo ocorra de forma 
planejada e participativa.  
VI - Estimular e desenvolver canais que promovam o acesso dos cidadãos à formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas. 
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VII - Garantir a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e do patrimônio 
cultural, histórico e paisagístico. 
VIII - Garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes das obras e serviços de 
infraestrutura urbana e rural. 
IX - Prevenir distorções e abusos no desfrute econômico das propriedades urbana e rural e 
coibir o uso especulativo da terra como reserva de valor, de modo a assegurar o cumprimento 
da função social da propriedade. 
X - Permitir a participação da iniciativa privada em ações relativas ao processo de 
urbanização, mediante o uso de instrumentos urbanísticos diversificados, quando for de 
interesse público e compatível com as funções sociais da cidade. 
 
Art. 11   Os objetivos do Plano Diretor serão atendidos com base na 
implementação de políticas setoriais integradas para ordenar a expansão e o desenvolvimento 
do Município, permitindo seu crescimento planejado e ambientalmente sustentável, com 
melhoria da qualidade de vida.  
 

TÍTULO II 
DAS DIRETRIZES SETORIAIS DA  

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E TURÍSTICO 

 
Art. 12   A política de promoção do desenvolvimento social, econômico e 
turístico de Ivoti terá por fim a proteção do meio ambiente, a redução das desigualdades 
sociais e a melhoria da qualidade de vida da população. 
 
Art. 13   Na política de desenvolvimento social, econômico e turístico devem ser 
observadas as seguintes diretrizes: 
I - Fortalecer a agroindústria, ampliando o valor agregado da produção primária.  
II - Estimular o fortalecimento das cadeias produtivas do Município e da região. 
III - Fortalecer a produção agropecuária do município e diminuir a dependência no 
abastecimento. 
IV - Apresentar alternativas ao pequeno produtor de como explorar suas terras de forma 
racional, ambientalmente correta e lucrativa. 
V - Promover a gestão ambiental, através da conservação dos solos, gestão por micro-bacias 
hidrográficas, proteção de matas ciliares e criação de Unidades de Conservação.  
VI - Promover o aumento das linhas de financiamento e crédito à atividade agrícola.  
VII - Elaborar o zoneamento ecológico-econômico.  
VIII - Atrair novos setores produtivos para o Município, em consonância com a política de 
desenvolvimento regional. 
IX - Fortalecer a política de incentivo à implantação de novas indústrias. 
X - Incentivar o empreendedorismo, a partir da identificação de vazios econômicos no 
município, através de ferramentas de geografia de mercado. 
XI - Consolidar o setor industrial do município como espaço físico, disciplinando a ocupação 
e a expansão deste.  
XII - Fortalecer as atividades comerciais do município através da estruturação e consolidação 
do centro urbano tradicional. 
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XIII - Incentivar o ensino e a pesquisa, promovendo planos conjuntos com instituições de 
ensino.  
 
Art. 14   Cabe ao Poder Executivo promover e incentivar o turismo como fator 
estratégico de desenvolvimento econômico e social do Município visando a ampliar 
gradativamente e quantitativamente os fluxos de visitantes para o Município e aumentar a taxa 
de permanência média de turistas na cidade.  
 
Art. 15   Para a promoção do turismo no Município devem ser observadas as 
seguintes diretrizes: 
I - Otimizar o aproveitamento econômico do potencial turístico do Município, como fonte de 
empregos e geração de renda. 
II - Consolidar o turismo em todo município. 
III - Estimular o turismo agro-ecológico em propriedades rurais. 
IV - Criar e incrementar um roteiro turístico de referência no município.  
V - Estimular a construção de equipamentos de hospedagem na sede urbana, fomentando o 
desenvolvimento do turismo. 
VI - Fortalecer as atividades gastronômicas, culturais e tradicionais no município.  
 

CAPÍTULO II 
DAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 
Art. 16   Constituem-se elementos de Política Social:  
I - Educação. 
II - Saúde. 
III -  Assistência Social. 
IV - Lazer, Esporte e Cultura. 
V - Habitação. 
 
Art. 17   A Política Municipal de Educação tem como objetivos: 
I - Democratizar o acesso à educação básica nas etapas da educação infantil e fundamental, 
em regime de colaboração com as demais esferas do poder público. 
II -  Garantir o acesso ao ensino formal a jovens e adultos. 
III -  Implantar as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
IV -  Implementar a rede hierarquizada escolar, de modo a:  
a) Reconstruir, redimensionar e ampliar os serviços de ensino e em relação à sua demanda 
potencial. 
b) Reestruturar o atendimento pré-escolar. 
V - Ampliar a rede física escolar, adequando-a às necessidades da população. 
 
Art. 18   A Política Municipal de Saúde tem como objetivos:  
I - Universalizar a assistência pública de saúde a toda população do município.  
II - Promover a integração entre as ações e a descentralização dos serviços.  
III - Proporcionar ações e serviços de saúde de menor grau de complexidade nas unidades de 
saúde, distribuídas por todo o território municipal. 
 
Art. 19   A Política Municipal de Assistência Social tem como objetivos: 
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I - Promover a inserção das pessoas em situação de vulnerabilidade nas atividades produtivas 
e na economia. 
II - Integrar a assistência social às demais políticas públicas para a promoção da autonomia 
social e econômica e do convívio social. 
III - Atuar de forma preventiva, no que se refere aos processos de exclusão social. 
IV - Fomento a estudos e pesquisas para a identificação de demandas e produção de 
informações que subsidiem o planejamento e a avaliação das ações desenvolvidas no âmbito 
da Política de Assistência Social.  
V - Monitoramento e avaliação contínuos da implementação e dos resultados e impactos da 
Política de Assistência Social. 
 
Art. 20   A Política Municipal de Lazer, Esporte e Cultura têm como objetivos:  
I - Desenvolver o lazer, o esporte e a cultura no município.  
II - Democratizar o acesso às atividades existentes.  
 
Art. 21   Para atingir os objetivos propostos da Política Municipal de Lazer, 
Esporte e Cultura, buscar-se-á promover ações e eventos do setor, articular e integrar os 
equipamentos culturais públicos e privados, otimizar o uso dos espaços de lazer, esporte e 
cultura já existentes, dotando-os de melhor infraestrutura e acessibilidade, e apoiar iniciativas 
de criação de novos espaços culturais.  
 
Art. 22  A Política Municipal de Habitação tem como objetivo geral solucionar 
a carência habitacional no município, garantindo o acesso à terra urbanizada e à moradia 
digna aos habitantes do município.  
 
Art. 23   Para a consecução da Política Municipal de Habitação deverão ser 
adotadas as seguintes diretrizes: 
I - Democratizar o acesso ao solo urbano e a oferta de terras, a partir da disponibilidade de 
imóveis públicos e da utilização de instrumentos do Estatuto da Cidade.  
II - Coibir as ocupações em áreas de risco e não edificáveis. 
III - Elaborar o Plano Municipal de Habitação. 
IV - Garantir a sustentabilidade social, econômica e ambiental nos programas habitacionais, 
por intermédio das políticas de desenvolvimento econômico e de gestão ambiental.  
V - Promover a qualificação urbanística e regularização fundiária dos assentamentos 
habitacionais precários e irregulares. 
VI - Assegurar o apoio e o suporte técnico às iniciativas individuais ou coletivas da população 
para produzir ou melhorar a moradia. 
VII - Promover a remoção de famílias que estejam residindo em áreas de risco, em locais de 
interesse ambiental ou em locais de interesse urbanístico e garantir alternativas habitacionais 
para essas famílias. 
VIII - Recuperar as áreas de preservação ambiental, ocupadas por edificações, não passíveis 
de urbanização e regularização fundiária. 
IX - Estimular a produção, pela iniciativa privada, de unidades habitacionais voltadas para o 
mercado popular. 
X - Ampliar as áreas destinadas à habitação de interesse social. 
XI - Promover o acesso à terra, através da utilização adequada das áreas ociosas.  
XII - Inibir o adensamento e a ampliação das áreas irregulares existentes.  
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XIII - Criar sistema atualizado de informações sobre as condições de moradia e acesso à 
terra. 
XIV - Assegurar a participação popular nos projetos e planos urbanos. 
  
Art. 24   O Plano Municipal de Habitação deverá conter, no mínimo: 
I - diagnóstico das condições de moradia no Município; 
II - cadastro das áreas de risco, áreas ocupadas e ocupações irregulares; 
III - identificação das demandas por região do município e natureza das mesmas; 
IV - objetivos, diretrizes e ações estratégicas para a Política Municipal de Habitação definida 
nesta Lei; 
V - definição de metas de atendimento da demanda, com prazos, priorizando as áreas mais 
carentes.  
 

CAPÍTULO III 
DA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL 

 
Art. 25   São objetivos da Política Ambiental Municipal qualificar o território 
municipal, através da valorização do Patrimônio Ambiental, promovendo suas potencialidades 
e garantindo sua perpetuação, e da superação dos conflitos referentes à poluição e degradação 
do meio ambiente e saneamento. 
Parágrafo único - O Patrimônio Ambiental abrange: 
a) Patrimônio cultural: conjunto de bens imóveis de valor significativo, tais como edificações 
isoladas ou não, parques urbanos e naturais, praças, sítios e paisagens, assim como 
manifestações culturais, tradições, práticas e referências, denominados de bens intangíveis, 
que conferem identidade a estes espaços.  
b) Patrimônio natural: os elementos naturais ar, água, solo e subsolo, fauna, flora, assim como 
as amostras significativas dos ecossistemas originais indispensáveis à manutenção da 
biodiversidade ou à proteção das espécies ameaçadas de extinção, as manifestações 
fisionômicas que representam marcos referenciais da paisagem, que sejam de interesse 
proteger, preservar e conservar, a fim de assegurar novas condições de equilíbrio urbano, 
essenciais à sadia qualidade de vida.  
 
Art. 26   Constituem diretrizes da Política Ambiental Municipal: 
I - Implementar as diretrizes contidas na Política Nacional do Meio Ambiente, Política 
Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Saneamento, Programa Nacional de 
Controle da Qualidade do Ar, Lei Orgânica do Município e demais normas correlatas e 
regulamentares da legislação federal e da legislação estadual, no que couber.  
II -  Proteger e recuperar o meio ambiente e a paisagem urbana.  
III -  Controlar e reduzir os níveis de poluição e de degradação em quaisquer de suas formas.  
IV -  Pesquisar, desenvolver e fomentar a aplicação de tecnologias orientadas ao uso racional e 
à proteção dos recursos naturais.  
V - Ampliar as áreas integrantes do Sistema de Áreas Verdes do Município.  
VI -  Incentivar a adoção de hábitos, costumes, posturas, práticas sociais e econômicas que 
visem à proteção e restauração do meio ambiente.  
VII -  Preservar os ecossistemas naturais e as paisagens notáveis.  
VIII -  Preservar e valorizar o patrimônio cultural do município. 
IX -  Garantir a produção e divulgação do conhecimento sobre o meio ambiente por um 
sistema de informações integrado.  
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X - Manter equipe técnica para habilitar o Município para licenciamento ambiental junto a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, conforme estabelecido na RESOLUÇAO 
CONAMA 237/1997, atendendo aos requisitos constantes na RESOLUÇAO do CONSEMA 
em vigor para as definições das atribuições do licenciamento municipal. 
XI -  Implementar o controle de produção e circulação de produtos perigosos.  
XII -  Implantar parques dotados de equipamentos comunitários de lazer, desestimulando 
invasões e ocupações indevidas. 
XIII -  Controlar a atividade de mineração e dos movimentos de terra no Município e a 
exigência da aplicação de medidas mitigadoras de seus empreendedores. 
XIV -  Controlar as fontes de poluição sonora.  
XV - Disciplinar a criação de animais de grande porte, dentro dos Perímetros Urbanos, tais 
como: bovinos, equinos, suínos, e similares. 
XVI -  Não permitir a pulverização aérea de agrotóxicos nas plantações localizadas a menos 
de 500 (quinhentos) metros de áreas povoadas. 
XVII -  Promover a educação ambiental como instrumento para sustentação das políticas 
públicas ambientais, buscando a articulação com as demais políticas setoriais. 
XVIII -  Promover a qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, por meio 
do planejamento e do controle ambiental. 
XIX -  Incorporar às políticas setoriais o conceito da sustentabilidade e as abordagens 
ambientais.  
XX - Criar mecanismos de informação à população sobre os resultados dos serviços de 
saneamento oferecidos. 
XXI -  Garantir a proteção da cobertura vegetal existente no município e a proteção das áreas 
de interesse ambiental e a diversidade biológica natural. 
XXII -  Implementar programas de reabilitação das áreas de risco. 
XXIII -  Garantir a permeabilidade do solo urbano e rural.  
XXIV -  Assegurar à população do Município oferta domiciliar de água para consumo 
residencial e outros usos, em quantidade suficiente para atender as necessidades básicas e 
qualidade compatível com os padrões de potabilidade.  
XXV -  Fomentar estudos hidrogeológicos no município.  
XXVI -  Garantir a conservação dos solos como forma de proteção dos lençóis subterrâneos.  
XXVII -  Controlar a ocupação do solo nas áreas próximas aos poços de captação de água 
subterrânea.  
XXVIII -  Conscientizar a população quanto à correta utilização da água. 
XXIX -  Proteger os cursos e corpos d’água do município, suas nascentes e matas ciliares, 
conforme estabelecido nas Resolução CONAMA nºs 302/2002, 303/2002 e 369/2006.  
XXX -  Desassorear e manter limpos os cursos d’água, os canais e galerias do sistema de 
drenagem.  
XXXI -  Ampliar as medidas de saneamento básico para as áreas deficitárias, por meio da 
complementação e/ou ativação das redes coletoras de esgoto e de água.  
XXXII -  Complementar o sistema de coleta de águas pluviais nas áreas urbanizadas do 
território, de modo a evitar a ocorrência de alagamentos. 
XXXIII -  Elaborar e implementar sistema eficiente de gestão de resíduos sólidos, garantindo 
a ampliação da coleta seletiva de lixo e da reciclagem, bem como a redução da geração de 
resíduos sólidos. 
XXXIV -  Modernizar e ampliar o sistema de coleta de lixo, com reorganização especial das 
bases do serviço, descentralização operacional e racionalização dos roteiros de coleta. 
XXXV -  Aprimorar as atividades desenvolvidas na usina de reciclagem de resíduos. 
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XXXVI -  Aprimorar as técnicas utilizadas em todo processo de coleta e disposição final de 
resíduos sólidos urbanos.  
XXXVII -  Eliminar os efeitos negativos provenientes da inadequação dos sistemas de coleta e 
disposição final dos resíduos coletados.  
XXXVIII -  Garantir a participação efetiva da comunidade visando ao combate e erradicação 
dos despejos indevidos e acumulados de resíduos em terrenos baldios, logradouros públicos, 
pontos turísticos, rios, canais, valas e outros locais. 
 
Art. 27   Deve ser elaborado, no prazo máximo de 1 (um) ano, o Plano de Gestão 
Ambiental de Ivoti, como instrumento da gestão ambiental, contemplando obrigatoriamente 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, voltado à reciclagem e disposição final adequada. 
 
Art. 28 No Município de Ivoti, as Áreas de Preservação Permanente - APPs 
estão representadas em Mapa que constitui o Anexo VIII da presente Lei. 
§ 1º - Em caso de empreendimentos na incidência das APPs, deverão ocorrer avaliações 
por parte da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento. 
§ 2º - Para fins da avaliação de que trata o parágrafo anterior, considerar-se-á APPs bens de 
interesse nacional e espaços territoriais especialmente protegidos, cobertos ou não por 
vegetação, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas.  
 
Art. 29 Os parâmetros, definições e limites das Áreas de Preservação 
Permanente estão regulamentadas pelas seguintes Resoluções Federais: 
a) RESOLUÇÃO CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre os 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios 
artificiais e o regime de uso do entorno. 
b) RESOLUÇÃO CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre os 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 
c) RESOLUÇÃO CONAMA nº 369, de 20 de março de 2006, que dispõe sobre os casos 
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente 
- APP. 
Parágrafo único - O Poder Público Municipal poderá promover isenções fiscais aos lotes 
impróprios para edificação, incidentes sobre Área de Preservação Permanente ou assim 
caracterizados, mediante solicitação do proprietário. 
 

CAPÍTULO IV 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL  

 
Art. 30  As edificações de interesse histórico-cultural deverão ser listadas de 
acordo com o levantamento das unidades existentes, que poderão ter definição de diretrizes 
para restauração, manutenção e ampliação, em lei específica complementar a esse Plano 
Diretor. 
§ 1º - O Município poderá promover a preservação dos prédios por ele considerados de valor 
histórico e cultural através de mecanismos tributários de redução ou isenção de alíquotas e 
pertinente tombamento. 
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§ 2º - O Poder Público Municipal contribuirá através de um Fundo Municipal de 
Desenvolvimento, com a restauração e manutenção das edificações listadas, com critérios a 
serem definidos posteriormente. 
§ 3º - Em caso de demolição da edificação, total ou parcialmente, sem a expressa autorização 
do Poder Público Municipal com anuência da Comissão Municipal de Urbanismo, o lote 
perderá 20% (vinte por cento) do seu potencial construtivo no Índice de Aproveitamento e 
Taxa de Ocupação. 
§ 4º - Na ocasião de novas construções sobre o lote no qual incide um prédio de interesse 
histórico cultural, como incentivo a manutenção do mesmo, não serão computadas suas áreas 
no Índice de Aproveitamento nem na Taxa de Ocupação. 
 
Art. 31  O Município poderá promover o tombamento de imóveis de interesse 
histórico, cultural e arquitetônico, conforme as seguintes diretrizes:  
I - Criar um programa de incentivo à manutenção dos edifícios de interesse histórico. 
II - Dar incentivos fiscais aos proprietários de bens imóveis tombados que estejam 
preservando seus imóveis. 
III  - Estimular usos adequados, tanto pelo Poder Público quanto por particulares, dos imóveis 
de interesse histórico, de forma que uma parcela maior da população tenha acesso ao 
patrimônio histórico existente no município.  
IV  - Desenvolver uma política de incentivo à preservação do patrimônio histórico como apoio 
à atividade de turismo.  
 

CAPÍTULO V 
DA MOBILIDADE URBANA 

 
Art. 32   Mobilidade urbana é o conjunto de políticas de transporte e circulação 
que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, garantindo a 
acessibilidade, equidade, segurança e a circulação das pessoas e das mercadorias, orientada 
para a inclusão social. 
 
Art. 33   O Sistema de Mobilidade Urbana é integrado pelo sistema viário e pelo 
transporte municipal, que devem articular as diversas partes do Município.  
 
Art. 34   O Sistema Viário é constituído pela infraestrutura física das vias e 
logradouros que compõem a malha por onde circulam os veículos, pessoas e animais.  
Parágrafo único - O Sistema Viário Municipal e suas diretrizes são objetos da Lei de 
Parcelamento do Solo e Sistema Viário, integrante deste Plano Diretor Municipal. 
 
Art. 35   O Sistema de Transporte Municipal é constituído pelos serviços de 
transportes de passageiros e de mercadoria, abrigos, estações de passageiros e operadores de 
serviços, submetidos à regulamentação específica para sua execução.  
 
Art. 36   São objetivos do Sistema de Mobilidade Urbana: 
I - Priorizar a acessibilidade de pedestres, ciclistas, pessoas com necessidades especiais e 
pessoas com mobilidade reduzida, ao transporte motorizado. 
II - Viabilizar o acesso ao transporte público para toda a população.  
III - Priorizar o transporte coletivo sobre o individual. 
IV - Reduzir a necessidade de deslocamentos dentro do município. 
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V - Melhorar a fluidez do trânsito, mantendo-se os níveis de segurança internacional definidos 
pela comunidade técnica. 
VI - Promover a distribuição dos equipamentos em consonância com as demandas 
localizadas.  
VII - Adequar o sistema viário ao transporte coletivo.  
 
Art. 37   São diretrizes do Sistema de Mobilidade Urbana: 
I - Tratar de forma integrada as questões de transporte, trânsito e uso do solo. 
II - Priorizar a circulação dos pedestres em relação aos veículos motorizados e dos veículos 
coletivos em relação aos particulares. 
III - Regulamentar todos os serviços de transporte do município. 
IV - Revitalizar/recuperar/construir passeios, viabilizando e otimizando a circulação de 
pedestres.  
V - Permitir integração do transporte com outros municípios. 
VI - Articular as vias com as rotas do transporte coletivo. 
VII - Garantir a utilização do transporte coletivo municipal pelos portadores de necessidades 
especiais. 
VIII - Garantir o processo participativo na construção do novo modelo de transporte. 
IX - Garantir manutenção preventiva no transporte coletivo para o conforto dos usuários e 
controle de poluentes. 
X - Implementar políticas de segurança do tráfego urbano e sinalização urbana. 
XI - Reduzir o conflito entre o tráfego de veículos e o de pedestres. 
XII - Estabelecer programa periódico de manutenção do sistema viário. 
XIII - Promover a permeabilização do solo nos canteiros centrais e nos passeios das vias 
urbanas do município. 
XIV - Criar cadastro das vias não pavimentadas, incluindo-as em programa de pavimentação.  
XV - Implantar ciclovias, estimulando o uso de bicicletas como meio de transporte. 
XVI - Implantar melhorias e alteração de circulação viária na área central, redefinindo as 
rotas para veículos de carga.  
XVII - Melhorar os acessos às propriedades e comunidades rurais. 

 
TÍTULO III 

DO ORDENAMENTO TERRITORIAL  
 
Art. 38   O ordenamento territorial consiste na organização e controle do uso e 
ocupação do solo no território municipal, de modo a evitar e corrigir as distorções do processo 
de desenvolvimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, o 
desenvolvimento econômico e social e a qualidade de vida da população. 
§ 1º - Em conformidade com o Estatuto da Cidade, o ordenamento territorial abrange todo o 
território municipal, envolvendo áreas urbanas e áreas rurais. 
§ 2º - A legislação de uso e ocupação do solo complementa o disposto neste capítulo. 
 
Art. 39   Constituem objetivos gerais do ordenamento territorial:  
I - Definir perímetro urbano e áreas de urbanização específica para o Município. 
II - Organizar o controle do uso e ocupação do solo nas áreas urbanas e rurais. 
III - Definir áreas especiais que, pelos seus atributos, são adequadas à implementação de 
determinados programas de interesse público ou necessitam de programas especiais de 
manejo e proteção. 
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IV - Definir diretrizes viárias. 
V - Qualificar os usos que se pretendem induzir ou restringir em cada área da cidade. 
VI - Promover o adensamento compatível com a infraestrutura em regiões de baixa densidade 
e/ou com presença de áreas vazias ou subutilizadas. 
VII - Preservar, recuperar e sustentar as regiões de interesse histórico, paisagístico, cultural e 
ambiental. 
VIII - Urbanizar e qualificar a infraestrutura e habitabilidade nas áreas de ocupação precária e 
em situação de risco.  
IX - Combater e evitar a poluição e a degradação ambiental.  
X - Integrar e compatibilizar o uso e a ocupação do solo entre a área urbana e a área rural do 
Município. 
  

CAPÍTULO I 
DO ZONEAMENTO  

 
Art. 40   O zoneamento fixa as regras fundamentais de ordenamento do território 
e tem como objetivo definir diretrizes para a utilização dos instrumentos de ordenação 
territorial e de zoneamento de uso e ocupação do solo.  
 
Art. 41  O Município de Ivoti é dividido em duas Macrozonas, assim definidas:  
I - Macrozona Urbana: formada pelo perímetro urbano da sede municipal, onde se concentra a 
maior população urbana do município.  
II -  A Macrozona Rural: caracteriza-se por áreas aptas para atividades agropecuárias e outras 
relacionadas ao setor primário, base principal da economia do município.   
 

SEÇÃO I 
DA MACROZONA URBANA 

 
Art. 42  A área urbana fica dividida, para fins de disciplinamento do uso e da 
ocupação do solo, nas seguintes zonas: 
I - Zona de Interesse Urbano Cultural - ZIUC: a área em torno da via que gerou a ocupação 
urbana espontânea inicial, cujo objetivo preponderante é a destinação para o comércio e 
serviços diversificados, recreacional e turístico, instalação de estabelecimentos de recreação e 
lazer noturnos, e de forma secundária o residencial.  
II - Zona Residencial 1 - ZR1: são as áreas que em função das suas condições físicas, somente 
permite a ocupação com baixa densidade populacional, cujo objetivo preponderante é a 
destinação para fins residencial unifamiliar, recreacional e turístico, podendo ser autorizados 
também os serviços de profissionais liberais, anexos à residência e utilizado unicamente para 
exercício profissional do proprietário do imóvel, sendo todos os usos sem impacto para a 
vizinhança. 
III - Zona Residencial 2 - ZR2: são as áreas onde o uso residencial unifamiliar e residencial 
coletivo é preponderante, mas são admitidas atividades de comércio e serviços diversificados, 
recreacional e turístico, desde que não perturbem a atividade residencial. 
IV - Zona Residencial 3 - ZR3: são as áreas onde o uso residencial unifamiliar e o residencial 
coletivo é preponderante, mas são admitidas atividades de comércio e serviços diversificados, 
recreacional e turístico e industrial, este com área construída de até 250m², que não perturbem 
a atividade residencial, sendo que nesta zona os lotes poderão ter no mínimo 200,00m², com o 
intuito de oferecer acesso à terra para a população de menor renda. 
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V - Zona Residencial Especial - ZRE: são as áreas onde o uso residencial unifamiliar é 
preponderante, mas são admitidas atividades de comércio e serviços diversificados, 
recreacional e turístico, que não perturbem a atividade residencial, sendo que em vista da 
fragilidade das condições ambientais da região a ocupação deverá ser mais restrita, pois está 
caracterizada geologicamente com solo onde ocorre a recarga do Aquífero Guarani. 
VI - Zona Comercial - ZC: são as áreas lindeiras ao sistema viário estrutural, numa faixa de 
40,00m (quarenta metros) do alinhamento que, em função da infraestrutura instalada devem 
ser otimizadas, permitindo o uso residencial, comercio e serviços diversificados, 
estabelecimentos de recreação e lazer noturnos, recreacional e turístico, comércio e serviços 
perigosos e comércio e serviços geradores de ruídos. 
VII - Zona Mista 1 - ZM1: são as áreas que em função das condições físicas e do sistema 
viário favorecem a ocupação com alta densidade populacional integrando as atividades 
residencial, comércio e serviços diversificados, estabelecimentos de recreação e lazer 
noturnos, recreacional e turístico, comércio e serviços geradores de ruídos e indústrias. 
VIII - Zona Mista 2 - ZM2: são as áreas que em função de sua inserção no território devem 
ser destinadas à ocupação intensiva predominando a implantação de atividades comerciais e 
de serviços, permitindo o uso residencial, comércio e serviços diversificados, 
estabelecimentos de recreação e lazer noturnos, recreacional e turístico, comércio e serviços 
geradores de ruídos. 
IX - Zona Industrial - ZI: zona que pela sua localização e boa acessibilidade, permite a 
concentração de indústrias, comércio e serviços diversos, comércio e serviços geradores de 
tráfego, comércio e serviços perigosos e comércio e serviços geradores de ruído que, para sua 
instalação, deverão apresentar estudo de impacto ambiental, projeto de tratamento dos 
resíduos e ações mitigadoras da circulação de veículos. 
X - Zona de proteção Ambiental - ZPA: são áreas destinadas à preservação dos recursos 
naturais geológicos, da flora e da fauna, obedecidas as legislações federais e estaduais 
pertinentes, que se caracterizam como as encostas e vales que molduram a zona urbana central 
com declividades superiores a 30% (trinta por cento), constituídas de um ecossistema peculiar 
onde podem ser edificadas somente residências e uso recreacional e turístico com baixíssimos 
índices, sendo que na ZPA existente do Arroio Bühler ao norte da Rua Anchieta existe área 
não edificável em função de declividade, vegetação nativa e mata ciliar.  
XI - Zona de Interesse Turístico e Cultural - ZITC: zona onde está localizada a Ponte do 
Imperador, bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, onde as 
intervenções devem ter aprovação deste órgão, sendo que serão permitidos os seguintes usos: 
residencial unifamiliar, comércio e serviços diversificados, recreacional e turístico e 
estabelecimentos de recreação e lazer noturnos - ERLN.  
XII - Zonas especiais de Interesse social - ZEIS: são porções do território destinadas, 
prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e produção de 
habitações de interesse social, que visam flexibilizar normas e padrões urbanísticos para, 
através de um plano específico de urbanização, regularizar o assentamento, sendo que no caso 
de áreas vazias, o objetivo é aumentar a oferta de terrenos para habitação de interesse social e 
reduzir seu custo, atendendo a fins de Política Habitacional priorizando a população de baixa 
renda, conforme determinação do Ministério das Cidades. 
§ 1º - Nas ZEIS onde houver investimento público, o uso comercial e serviços só poderão 
ocorrer junto com o uso residencial do titular do imóvel. 
§ 2º - Nas ZEIS será permitido, mediante aprovação do órgão competente do Município, e 
anuência da Comissão Municipal de Urbanismo, o estabelecimento de padrões de uso e 
ocupação diferenciados da legislação em vigor, no caso de áreas consolidadas. 
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§ 3º - Além das finalidades definidas no inciso XII deste artigo, são objetivos da ZEIS 
permitir a inclusão urbana de parcelas da população que se encontram à margem do mercado 
legal de terras, possibilitar a extensão dos serviços e da infraestrutura urbana nas regiões não 
atendidas, garantir a qualidade de vida e equidade social entre as ocupações urbanas e 
assegurar a regularização fundiária. 
 

SEÇAO II 
DA MACROZONA RURAL 

 
Art. 43  A Macrozona Rural contem, para fins de disciplinamento do uso e da 
ocupação do solo, os seguintes núcleos: 
a) Núcleo urbano consolidado da Nova Vila. 
b) Núcleo urbano consolidado da Picada Feijão. 
c) Núcleo urbano da Rua União. 
d) Núcleo urbano industrial da Rua Vale das Palmeiras. 
 
Art. 44  Na Zona Rural serão permitidos os seguintes usos: 
I - Residencial unifamiliar. 
II - Comércio e serviços geradores de ruídos. 
III - Comércio e serviços diversificados. 
IV - Recreacional e turístico. 
V - Industrial. 
Parágrafo único - Os demais usos deverão ter autorização após anuência do Conselho 
Municipal do Plano Diretor e urbanismo. 

 
Art. 45  Somente será permitido o parcelamento de glebas localizadas na Zona 
Rural quando respeitado o módulo mínimo de 3 ha (três hectares). 
Parágrafo único - Aplica-se também o módulo mínimo de 3 ha (três hectares) para 
implantação de condomínios por unidades autônomas e sítios de lazer em zona rural. 

 
Art. 46  Nos núcleos urbanos consolidados - NUC, serão permitidos os 
seguintes usos:  
I - Residencial unifamiliar. 
II - Comércio e serviços diversificados. 
III - Recreacional e turístico. 
IV - Industrial, cuja área construída não ultrapasse 2.000m² (dois mil metros quadrados). 
Parágrafo único - No núcleo urbano industrial da Colônia Japonesa e na área do loteamento 
industrial municipal da Rua União serão permitidos os mesmos usos aplicados à Zona 
Industrial - ZI, previstos no inciso IX do artigo 42. 
 

SEÇÃO III 
DAS REFERÊNCIAS E DELIMITAÇÕES  

  
Art. 47  A cada zona corresponderá um regime urbanístico, composto pelos 
indicadores descritos na Tabela 1, correspondente ao Anexo II. 
  



16 
 

Art. 48  As delimitações dos perímetros urbanos das Macrozonas, bem como 
das zonas e núcleos estabelecidos nos artigos 42 e 43, têm suas delimitações físicas 
expressadas nos seguintes mapas, que são parte integrante desta lei: 
a) Mapa do Zoneamento no Anexo V.   
b) Mapa do Município no Anexo IV.    
 

TÍTULO IV  
DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
Art. 49   Para a promoção, planejamento, controle e gestão do desenvolvimento 
municipal, serão adotados, dentre outros, os seguintes instrumentos: 
I - Instrumentos de planejamento: 
a) Plano Plurianual. 
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
c) Lei de Orçamento Anual. 
d) Lei do Perímetro Urbano. 
e) Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. 
f) Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Sistema Viário. 
g) Código de Obras. 
h) Código de Posturas. 
i) Planos de desenvolvimento econômico e social. 
j) Planos, programas e projetos setoriais. 
k) Programas e projetos especiais de urbanização. 
l) Instituição de unidades de conservação.  
m) Zoneamento Ecológico-Econômico.  
n) Sistema de Mobilidade Urbana. 
II - Instrumentos jurídicos e urbanísticos: 
a) Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios. 
b) IPTU Progressivo no Tempo. 
c) Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. 
d) Zonas Especiais de Interesse Social.  
e) Operações Urbanas Consorciadas. 
f) Consórcio Imobiliário.  
g) Direito de Preempção. 
h) Direito de Superfície. 
i) Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV. 
j) Estudo de Impacto Ambiental - EIA. 
k) Licenciamento Ambiental. 
l) Tombamento. 
m) Desapropriação.  
n) Compensação ambiental.  
o) Instituição de Unidades de Conservação. 
p) Outorga onerosa do direito de construir.  
III - Instrumentos de regularização fundiária: 
a) Zonas Especiais de Interesse Social.  
b) Concessão de direito real de uso. 
c) Concessão de uso especial para fins de moradia.  
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d) Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 
favorecidos. 
e) Usucapião especial de imóvel urbano.  
IV - Instrumentos tributários e financeiros: 
a) Tributos municipais diversos. 
b) Taxas e tarifas públicas específicas. 
c) Contribuição de Melhoria. 
d) Incentivos e benefícios fiscais. 
e) Doação de imóveis em pagamento da dívida. 
V - Instrumentos jurídico-administrativos: 
a) Servidão Administrativa e limitações administrativas. 
b) Concessão, Permissão ou Autorização de uso de bens públicos municipais. 
c) Contratos de concessão dos serviços públicos urbanos. 
d) Contratos de gestão com concessionária pública municipal de serviços urbanos. 
e) Convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional. 
f) Termo Administrativo de Ajustamento de Conduta. 
VI - Instrumentos de democratização da gestão urbana: 
a) Conselhos municipais. 
b) Fundos municipais. 
c) Gestão orçamentária participativa. 
d) Audiências e consultas públicas. 
e) Conferências municipais. 
f) Iniciativa popular de projetos de lei. 
 

CAPÍTULO I  
DAS CLASSIFICAÇÕES DOS USOS  

 
Art. 50  Para efeitos desta Lei ficam instituídas as seguintes categorias de uso, 
em suas respectivas modalidades: 
I - Residencial - R: 
a) Residências unifamiliares. 
b) Residências agrupadas, geminadas ou em série. 
c) Residências multifamiliares. 
d) Habitações coletivas como internatos, asilos, casas de repouso. 
II - Comércio e Serviços Diversificados - CSD: 
a) Comércio varejista. 
b) Serviços profissionais. 
c) Serviços de manutenção. 
d) Serviços de comunicação. 
e) Serviços financeiros. 
f) Serviços administrativos. 
g) Serviços de segurança. 
h) Serviços de saúde. 
i) Serviços de educação e cultura. 
III - Comércio e Serviços Geradores de Tráfego Pesado - CSTP:  
a) Agências ou garagens de companhias transportadoras, de mudanças e outras que operem 
com frotas de caminhões e ônibus. 
b) Postos de abastecimento de combustíveis. 
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c) Entrepostos, depósitos, armazéns de estocagem de matérias-primas, estabelecimentos 
atacadistas ou varejistas de insumos para agricultura ou pecuária, materiais para a construção 
e sucatas. 
d) Estabelecimentos de comercio ou aluguel de veículos pesados ou maquinas de grande 
porte, especialmente as que lidam com maquinas agrícolas, tratores e caminhões. 
IV - Comércio e Serviços Geradores de Ruídos - CSGR: 
a) Estabelecimentos que utilizem máquinas ou utensílios ruidosos tais como, serrarias, 
carpintarias ou marcenarias que utilizem serras elétricas, serralherias, oficinas mecânicas com 
serviços de funilaria. 
b) Canis, escolas de adestramento de animais e congêneres. 
V - Comércio e serviços perigosos - CSP: 
a) Postos de combustíveis. 
b) Depósitos de gás. 
c) Depósitos de materiais tóxicos e inflamáveis.  
VI - Estabelecimentos de Recreação e Lazer Noturnos - ERLN: 
a) Salões de baile e de festa. 
b) Clubes noturnos. 
c) Bilhares e boliches. 
VII - Recreacional e Turístico - RT: 
a) Hotéis, motéis, pousadas, spas. 
b) Restaurantes, clubes de campo. 
c) Equipamentos para esportes ao ar livre. 
VIII - Industrial. 
Parágrafo único - A tipologia das indústrias será analisada pela Secretaria de Saneamento e 
Meio Ambiente, de acordo com o potencial poluidor e o porte do empreendimento. 

 
Art. 51  Os estabelecimentos já em atividade, antes da vigência desta lei, 
estando regulares, possuem garantida sua possibilidade de reformas, sendo que suas eventuais 
ampliações deverão ser analisadas, preliminarmente, pelo Conselho do Plano Diretor. 
 

CAPÍTULO II 
DOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE DAS EDIFICAÇÕES 

 
Art. 52  As edificações são reguladas por este Plano Diretor, seus Anexos, pelas 
leis que o complementam e pelo índice volumétrico.  
 
Art. 53  O regime volumétrico das edificações é o conjunto das especificações 
que definem os limites de ocupação, a altura e os recuos que a edificação deve respeitar e será 
definido pelos seguintes elementos:  
I  - Altura da Edificação, que é a medida máxima a partir da referência de nível - RN, até o 
ponto máximo da construção incluindo o elemento mais alto do telhado, podendo ser a 
cumeeira, platibanda, casa de máquinas e reservatórios.  
II  - Índice de Aproveitamento - IA, que é o fator que, multiplicado pela área líquida de 
terreno, define a área de construção computável. 
III - Taxa de Ocupação - TO, que é a relação entre a projeção horizontal máxima das 
edificações e a área edificável do lote, sendo que a base corresponde aos dois primeiros 
pavimentos e a torre corresponde aos demais pavimentos. 
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IV  - Cota ideal, que é a porção mínima do terreno que corresponde a cada economia do lote, 
sendo que a área do terreno dividida pela cota ideal fornece o número máximo de economias 
no lote.  
V - Recuo de frente, lateral e de fundos é afastamento obrigatório das divisas de frente, 
laterais e de fundo do lote à edificação.  
§ 1º - Para fins de aplicação deste dispositivo considera-se referência de Nível (RN), a 
determinação do ponto de onde será considerada a altura da edificação, conforme disposto no 
Código de Obras. 
§ 2º - Não são computáveis no índice de aproveitamento: 
a) As áreas das garagens ou vagas para estacionamento cobertas em prédios destinados à 
habitação coletiva e comércio e serviços localizadas em subsolo, primeiro e segundo 
pavimentos. 
b) Marquises e balanços situados sobre recuo frontal de ajardinamento, observando uma 
projeção máxima de 1,50m, até 8,00m² de sacada por economia; 
c) Telheiros com área máxima de 18,00m², com pé direito de 2,20m. 
d) Pergolados e elementos paisagísticos. 
e) Cobertura de portões, com projeção transversal máxima de 1,50m. 
f) Guaritas com até 7,50m² de área. 
g) Subsolos e sótãos com pé direito igual ou inferior a 2,20m. 
h) Terraços não cobertos. 
i) Edificações de interesse histórico cultural. 
§ 3º - São isentas da taxa de ocupação as edificações de interesse histórico cultural. 
§ 4º - Nos recuos de jardim será autorizada a construção de guaritas com até 7,50m², 
coberturas de portões com projeção transversal máxima de 1,50m, elementos paisagísticos e 
demais elementos como toldos para passagens. 
§ 5º - Em edificações com uso destinado a saúde e educação com acesso de grande público 
serão permitidas passagens cobertas no recuo para os pedestres. 
 
Art. 54  O número mínimo de vagas de estacionamento para cada atividade está 
definido na Tabela 2, que constitui o Anexo III desta Lei.  
Parágrafo único - Ocorrendo casos não previstos, o número de vagas será definido pelo 
Departamento de Planejamento Urbano. 
 

CAPÍTULO III 
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

 
Art. 55   A instalação de obra ou atividade, potencialmente geradora de grandes 
modificações no espaço urbano e meio ambiente, dependerá da aprovação do órgão 
competente do Município, mediante anuência do Conselho Municipal do Plano Diretor e 
Urbanismo, que deverá exigir um Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV. 
§ 1º - O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, deve conter todas as possíveis implicações 
do projeto para a estrutura ambiental e urbana, em torno do empreendimento.  
§ 2º - De posse do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, o Poder Público se reservará o 
direito de avaliar o mesmo, além do projeto, e estabelecer exigências que se façam necessárias 
para minorar, compensar ou mesmo eliminar os impactos negativos do projeto sobre o espaço 
da Cidade, ficando o empreendedor responsável pelos ônus daí decorrentes.  
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§ 3º - Antes da concessão de alvará para atividades de grande porte, o interessado deverá 
publicar no periódico local de maior circulação, um resumo do projeto pretendido, indicando 
a atividade principal e sua localização.  
§ 4º - O Município fixará o mesmo no Painel de Publicações Oficiais. 
§ 5º - Na equipe que elabora o EIV deve constar no mínimo um arquiteto e um profissional da 
área ambiental. 
 
Art. 56   Considera-se obra ou atividade potencialmente geradora de 
modificações urbanas, dentre outras:  
I - Edificações destinadas a uso não residencial, com área computável superior a 1.000m² (mil 
metros quadrados).  
II - Conjuntos de habitações populares com número de unidades maior ou igual a 200 
(duzentos).  
III - Parcelamentos do solo com área superior a 100.000 m² (cem mil metros quadrados). 
IV - Usos especiais, tais como cemitérios, hospitais, pronto-socorro, entre outros.  
V - Exploração mineral.  
VI - Outros empreendimentos ou atividades que possam gerar efeitos negativos quanto à 
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades. 
 
Art. 57   O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá considerar o sistema de 
transportes, meio ambiente, infraestrutura básica, estrutura sócio-econômica e os padrões 
funcionais e urbanísticos de vizinhança e contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e 
suas proximidades, incluindo a análise, dentre outros, das seguintes questões: 
I - Adensamento populacional. 
II - Equipamentos urbanos e comunitários. 
III - Uso e ocupação do solo. 
IV - Valorização imobiliária. 
V - Geração de tráfego e demanda por transporte público. 
VI - Ventilação e iluminação. 
VII - Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
VIII - Definição das medidas mitigadoras, compensatórias dos impactos negativos, bem como 
daquelas potencializadoras dos impactos positivos. 
IX - A potencialidade de concentração de atividades similares na área. 
X - O seu potencial indutor de desenvolvimento e o seu caráter estruturante no município. 
XI - Áreas de preservação permanente - APP. 
 
Art. 58   As formas, os prazos, os elementos e demais requisitos que deverão 
estar contidos no Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, para cada instalação ou atividade, 
ou grupo de instalações ou atividades, serão estabelecidos em Decreto.  
 
Art. 59   Os órgãos competentes do Município poderão definir outros tipos de 
estudos, caso a situação assim o exigir. 
 
Art. 60   O Poder Executivo, baseado no Estudo de Impacto de Vizinhança, 
poderá negar autorização para realização do empreendimento ou exigir do empreendedor, às 
suas expensas, as medidas atenuadoras e compensatórias relativas aos impactos previsíveis 
decorrentes da implantação da atividade, tais como: 
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I - Ampliação das redes de infraestrutura urbana. 
II - Área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos comunitários em 
percentual compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo 
empreendimento. 
III - Ampliação e adequação do sistema viário, transportes e trânsito.  
IV - Proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos da 
atividade.  
 
Art. 61   A elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança Ambiental não 
substitui o licenciamento ambiental e o Estudo de Impacto Ambiental requeridos nos termos 
da legislação pertinente. 
 
Art. 62   Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do Estudo de Impacto 
de Vizinhança, que ficarão disponíveis para consulta, pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias 
úteis após a publicação de aviso de seu recebimento, no painel de publicações oficiais do 
município, por qualquer interessado. 
 
Art. 63   Mediante solicitação da comunidade, o órgão responsável pelo exame 
do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá realizar audiência pública, antes da decisão 
sobre o projeto, para a qual serão especialmente convocados os moradores que possam ser 
afetados pelo empreendimento ou atividade a que se refere o EIV. 
 
Art. 64   A empresa, órgão ou pessoa que descumprir as determinações desta Lei 
e iniciar empreendimento ou atividade arrolados no art. 56, será notificado a paralisar as 
obras, sob pena de aplicação de multa diária no valor correspondente a 1 (uma) URM, 
enquanto não o fizer. 
Parágrafo único - A obra só poderá ser reiniciada, após o cumprimento do disposto nesta Lei 
e após manifestação favorável dos moradores afetados, em audiência pública. 
  

TÍTULO V 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA POLÍTICA URBANA 

 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA POLÍTICA URB ANA  
 
Art. 65   A gestão urbana é um processo que tem como objetivo nortear e 
monitorar, de forma permanente e democrática, o desenvolvimento de Ivoti, em conformidade 
com as determinações do Plano Diretor, dos demais instrumentos de política urbana e do 
planejamento municipal.  
 
Art. 66   A gestão se dará em consonância com as prerrogativas da democracia 
representativa e participativa, envolvendo o poder executivo, legislativo e a sociedade civil 
organizada.  
 
Art. 67   No processo de gestão participativa, o poder público municipal 
exercerá o papel de: 
I - Indutor, catalisador e mobilizador da ação cooperativa e integrada dos diversos agentes 
econômicos e sociais atuantes na cidade. 
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II - Articulador e coordenador, em assuntos de sua competência, da ação dos órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais. 
III - Fomentador do desenvolvimento das atividades fundamentais da cidade. 
IV - Incentivador da organização da sociedade civil, na perspectiva de ampliação dos canais 
de participação popular.  
V - Coordenador do processo de formulação de planos, programas e projetos para o 
desenvolvimento urbano. 
 

CAPÍTULO II 
DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

 
Art. 68   O Sistema de Planejamento e Gestão Urbana compreende os canais de 
participação da sociedade na formulação de estratégias e gestão municipal da política urbana.  
 
Art. 69   O Sistema de Planejamento e Gestão Municipal tem como principais 
objetivos: 
I - Garantir a eficácia, eficiência e efetividade da gestão na melhoria da qualidade de vida dos 
munícipes. 
II - Garantir mecanismos de monitoramento e gestão do Plano Diretor, na formulação e 
aprovação dos programas e projetos para a implementação e na indicação das necessidades de 
detalhamento, atualização e revisão do mesmo. 
III - Garantir estruturas e processos democráticos e participativos para o planejamento e 
gestão da política urbana, de forma continuada, permanente e dinâmica. 
 
Art. 70   O Sistema de Planejamento se articula com os seguintes órgãos da 
gestão municipal: 
I  - Conselho Municipal de Agropecuária. 
II  - Conselho Municipal do Meio Ambiente.  
III  - Conselho Municipal de Desenvolvimento. 
IV  - Conselho Municipal do Plano Diretor e Urbanismo. 
V - Departamento de Planejamento Urbano.  
VI  - Sistema de Informações Municipais. 
VII  - Departamento de Habitação. 
VIII  - Departamento de Trânsito. 
Parágrafo único - A composição, as atribuições e o funcionamento dos Conselhos previstos 
neste artigo, são objetos de leis específicas. 
 

SEÇÃO I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA  

 
Art. 71   O Conselho Municipal de Agropecuária, além das competências 
estabelecidas na legislação própria, é o órgão de aconselhamento das políticas e diretrizes 
para o aumento da produção, fomento agropecuário, organização dos agricultores, geração de 
renda e emprego no meio rural e de acompanhamento da execução do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Agropecuário. 
Parágrafo único - O Conselho Municipal de Agropecuária terá como atribuição prioritária 
garantir, dentro do Plano de Desenvolvimento Agropecuário, a organização da comunidade de 
produtores rurais em consonância com as diretrizes emanadas do Plano Diretor de Ivoti. 
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SEÇÃO II 

DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 
Art. 72   O Conselho Municipal de Meio Ambiente, além das competências 
estabelecidas na legislação própria, é o órgão de aconselhamento das políticas e diretrizes de 
preservação do meio ambiente e de acompanhamento do Zoneamento Ecológico Econômico 
assim como do Plano Diretor de Ivoti, em consonância com o Estatuto da Cidade.  
Parágrafo único - O Conselho Municipal de Meio Ambiente terá como atribuição prioritária 
garantir a gestão por micro-bacias hidrográficas em consonância com as diretrizes emanadas 
do Plano Diretor Ivoti. 
 

SEÇÃO III 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  

 
Art. 73   O Conselho Municipal de Desenvolvimento, além das competências 
estabelecidas na legislação própria, é órgão responsável pelo acompanhamento, controle da 
implantação e gestão do Plano Diretor de Ivoti. 
§ 1º - O Conselho de Desenvolvimento Municipal tem, entre outras, como principais 
atribuições:  
a) Examinar a viabilidade dos projetos. 
b) Estabelecer prioridades na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento. 
c) Estabelecer o destino das verbas advindas da aplicação dos instrumentos previstos no Plano 
Diretor. 
§ 2º - O Fundo Municipal de Desenvolvimento criado por esta Lei tem caráter permanente.  
§ 3º - O Fundo Municipal de Desenvolvimento terá como prioridade o investimento nas 
edificações e projetos de cunho histórico-culturais. 
 

SEÇÃO IV 
DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR E URBANISMO 

 
Art. 74   Compete ao Conselho Municipal do Plano Diretor e Urbanismo, além 
das competências estabelecidas na legislação própria: 
I - Estabelecer interpretação uniforme para a legislação municipal pertinente ao 
desenvolvimento territorial do município, ao parcelamento do solo e às edificações. 
II -  Opinar sobre os Projetos de Lei e Decretos necessários à atualização e complementação 
da Lei do Plano Diretor, da Lei de Parcelamento do Solo e do Código de Obras. 
III - Sugerir alterações, atualizações e complementações da legislação urbanística municipal. 
IV - Acompanhar o cumprimento das legislações pertinentes ao parcelamento do solo, 
loteamentos, uso do solo e edificações. 
V - Opinar sobre a programação de investimentos anual e plurianual no âmbito do 
planejamento territorial do município. 
VI -  Outras atribuições que lhe venham a ser conferidas.  
 

SEÇÃO V 
DA COMISSÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
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Art. 75  A Comissão Municipal de Urbanismo é o órgão responsável pelo 
acompanhamento, controle da implantação e gestão deste Plano Diretor e demais leis que o 
integram e complementam. 
§ 1º - O Secretário Executivo da Comissão Municipal de Urbanismo é o Diretor do 
Departamento de Planejamento Urbano. 
§ 2º - A Comissão Municipal de Urbanismo reporta-se ao Conselho Municipal do Plano 
Diretor e Urbanismo. 
§ 3º - A Comissão Municipal de Urbanismo será instituída por decreto.  
 

SEÇÃO VI 
DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO  

 
Art. 76   Ao Departamento de Planejamento Urbano, além das atribuições 
estabelecidas na legislação própria, compete: 
I - Implantar, gerenciar, atualizar e revisar o Plano Diretor do Município e sua legislação 
pertinente. 
II - Propor ao Conselho Municipal de Desenvolvimento os objetivos estratégicos no início de 
cada gestão administrativa, ouvidos os demais órgãos. 
III - Colaborar com outras secretarias municipais na elaboração dos orçamentos. 
IV - Propor adequações na legislação urbanística, se necessário. 
V - Coordenar e manter atualizado o sistema de informações do município. 
VI - Orientar programas e obras governamentais segundo os objetivos, políticas e prioridades 
do Plano Diretor. 
VII - Compatibilizar, quando do interesse do Município, os planos e projetos de 
desenvolvimento urbano com propostas regionais ou de municípios vizinhos. 
VIII - Assegurar a participação dos munícipes e de suas entidades representativas em todas as 
fases do processo de planejamento urbano. 
IX - Elaborar e coordenar a execução dos projetos, programas e planos do governo municipal 
objetivando a viabilização de recursos nos órgãos federais e estaduais de governo. 
X - Coordenar a elaboração das propostas dos orçamentos anuais e plurianuais, em articulação 
com as Secretarias de Administração e da Fazenda e em consonância com o Plano Diretor. 
XI - Assinar os alvarás de licença de construções e de parcelamento, de localização dos 
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestadores de serviços, de vendedores 
ambulantes e outros dispostos na Legislação de Uso e Ocupação do Solo. 
XII - Executar serviços relativos a levantamentos topográficos. 
XIII - Aplicar e fazer aplicar as posturas de ordem pública. 
XIV - Executar os serviços relativos à sinalização das vias urbanas e rurais, aplicação de 
redutores de velocidade e placas indicativas, bem como manutenção e conservação das 
mesmas. 
XV - Promover a fiscalização e assinar o "Habite-se" de construções novas ou reformadas. 
XVI - Promover a expedição e assinar os alvarás de licenças de construções particulares, 
demolições de prédio, construção de gradil, projetos de construções populares e outros casos 
especiais que lhe competem. 
XVII - Emitir parecer nos projetos de loteamentos e subdivisão de terrenos, submetendo-os à 
aprovação da Comissão Municipal de Urbanismo. 
XVIII - Promover o fornecimento ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização da 
Secretaria da Fazenda, de elementos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de 
Melhoria. 
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XIX - Autorizar, “ad-referendum” do Prefeito a interdição de prédios, sujeitos a esta medida, 
de acordo com a legislação municipal. 
XX - Examinar e dar despacho final em todos os processos referente a edificações particulares 
e promover o licenciamento e sua fiscalização nos termos da legislação de Uso e Ocupação do 
Solo e do Código de Obras do Município. 
XXI - Promover a execução de projetos, plantas, mapas, desenhos, gráficos e memoriais 
descritivos necessários ao desenvolvimento e execução dos serviços. 
XXII - Manter estreito relacionamento com as demais secretarias e outros órgãos da 
Administração visando o planejamento e execução de programas específicos. 
XXIII - Acompanhar os processos de licitação, revisando os procedimentos formais exigidos, 
sem prejuízo dos pareceres jurídicos expedidos.   
XXIV - Executar outras atividades correlatas que forem determinadas pelo Prefeito. 
 
Art. 77   O Departamento de Planejamento Urbano, para o seu funcionamento, 
contará com os demais órgãos que compõem a administração pública. 

 
SEÇÃO VII 

DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS  
 
Art. 78   O Executivo manterá atualizado o Sistema de Informações para o 
Planejamento e Gestão Municipal, produzindo os dados necessários, com a frequência 
definida.  
§ 1º - O Sistema de Informações Municipais deve conter os dados sociais, culturais, 
econômicos, financeiros, patrimoniais, administrativos, físico-territoriais, inclusive 
cartográficos, ambientais, imobiliários e outros de relevante interesse para o Município. 
§ 2º - O Sistema de Informações Municipais deve, progressivamente, dispor os dados de 
maneira georreferenciada e em meio digital. 
§ 3º - O Sistema tem como objetivo fornecer informações para planejamento, monitoramento, 
implementação e avaliação das políticas urbanas, subsidiando a tomada de decisões na gestão 
do plano diretor.  
 
Art. 79   O Sistema de Informações Municipal para o Planejamento e Gestão 
Municipal adotará as seguintes diretrizes: 
a) Atendimento aos princípios da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e 
segurança, evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos. 
b) Disponibilização das informações de forma ampla e periódica na página eletrônica do 
Município, ou outro meio que garanta o acesso irrestrito aos munícipes. 
c) O poder público municipal dará ampla publicidade a todos os documentos e informações 
produzidos no processo de elaboração, revisão, aperfeiçoamento do Plano Diretor, de planos, 
programas e projetos setoriais, regionais, locais e específicos ligados ao desenvolvimento 
urbano, bem como no controle e fiscalização de sua implementação, a fim de assegurar o 
conhecimento dos respectivos conteúdos à população, devendo ainda disponibilizá-las a 
qualquer munícipe que requisitá-la por petição simples, ressalvadas as situações em que o 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  
d) Articulação com outros sistemas de informação e bases de dados, municipais, estaduais, 
nacionais e internacionais, existentes em órgãos públicos e em entidades privadas. 
 

CAPÍTULO III 
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DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
 
Art. 80   Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento, constituído de 
recursos provenientes de: 
I - Próprios do Município. 
II - Repasses ou dotações orçamentárias da União ou do Estado do Rio Grande do Sul a ele 
destinados. 
III - Empréstimos de operações de financiamento internos ou externos. 
IV - Transferências de instituições privadas. 
V - Transferências de entidades internacionais. 
VI - Transferências de pessoas físicas. 
VII - Acordos, contratos, consórcios e convênios. 
VIII - Receitas advindas do pagamento de prestações por parte dos beneficiários de 
programas habitacionais desenvolvidos com recursos do fundo. 
IX - Receitas advindas do pagamento de multas emitidas pelo órgão municipal competente 
por falta de licença de funcionamento de atividades. 
X - Rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios. 
XI - Doações. 
XII - Outras receitas que lhe sejam destinadas por lei. 
Parágrafo único - O Município manterá contabilidade individualizada dos recursos do 
Fundo.  
 
Art. 81   A liberação de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento será 
feita através do Conselho Municipal de Desenvolvimento. 
 
Art. 82   Os recursos destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
deverão ser utilizados na consecução das diretrizes e objetivos elencados neste Plano Diretor e 
aplicados prioritariamente em patrimônio, infraestrutura e equipamentos públicos. 
 
Art. 83   Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento poderão ser 
aplicados diretamente pelo Município ou repassados a outros fundos e agentes públicos ou 
privados, mediante aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICI PAL  

 
Art. 84   De acordo com os princípios fundamentais da Constituição Federal e 
diretrizes do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor assegura a participação da população em 
todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana, na perspectiva da 
formulação, implementação, gestão participativa, fiscalização e controle social, mediante os 
seguintes instrumentos: 
I - Debates, audiências e consultas públicas.  
II - Conferências.  
III - Conselhos.  
IV - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV.  
V - Projetos e programas específicos.  
VI - Iniciativa popular de projetos de lei.  
VII - Orçamento com participação popular.  
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VIII - Assembléias de planejamento e gestão territorial.  
 
Art. 85   Além dos instrumentos previstos nesta Lei, o Poder Público Municipal 
poderá estimular a criação de outros espaços de participação popular.  
 
Art. 86   A participação de toda população na gestão municipal será assegurada 
pelo Poder Público Municipal.  
 
Art. 87   A informação acerca da realização dos Debates, Conferências, 
Audiências Públicas e Assembléias de Planejamento e Gestão Territorial será garantida por 
meio de veiculação na mídia local. 
  

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 88   O Executivo, após a promulgação desta Lei, deverá dar provimento às 
medidas de implementação das diversas diretrizes que a integram, bem como de instituição 
dos instrumentos previstos, respeitados os prazos e procedimentos estabelecidos para cada 
caso. 
 
Art. 89   No prazo máximo de até 10 (dez) anos após a promulgação desta Lei, 
deverá o Plano Diretor ser avaliado quanto aos resultados da aplicação de suas diretrizes e 
instrumentos e das modificações ocorridas no espaço físico, social e econômico do município, 
procedendo-se às atualizações e adequações que se fizerem necessárias. 
 
Art. 90  Os casos especiais, omissos ou dúbios serão analisados pelo 
Departamento de Planejamento Urbano, juntamente com os demais órgãos competentes do 
Município e Conselho do Plano Diretor e Urbanismo. 
 
Art. 91   Revogam-se as Leis Municipais nºs 2260/2006, 2582/2010, 2726/2012, 
2900/2014 e 2908/2014. 
 
Art. 92  Os projetos protocolados no setor competente do Município, até o 
início dos efeitos da presente Lei, elaborados com base em Declarações Municipais emitidas 
de acordo com as regras do Plano Diretor instituído pela Lei Municipal nº 2260/2006, poderão 
ser aprovados com base nos dispositivos da referida Lei. 
 
Art. 93  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
de 30 (trinta) dias desta data. 
 
   Prefeitura Municipal de Ivoti, aos oito (8) dias do mês de agosto de 
2014. 
 
 
 

ARNALDO KNEY 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO 
 
 

MACROZONA URBANA  

Inicia no ponto 1 (N:6.727.122,8140; E:484.140,0203), encontro da Rua Ereno 
Edwino Dillenburg com o prolongamento projetado da Rua Torres, deste ponto prossegue em 
sentido Leste, pelo prolongamento Norte da Rua Ereno Edwino Dillenburg, por 112,85 metros 
em linha curva, até o ponto 2(N:6.727.094,7686; E:484.249,2171), segue sentido Noroeste 
por 713,31 metros, até o ponto 3 (N:6.727.738,2591; E:484.557,0012), segue sentido 
Nordeste por 576,95 metros, ate o ponto 4 (N:6.727.487,1993; E:485.076,4519), segue 
sentido Sul por 453,30 metros, até o ponto 5 (N:6.727.034,8469; E:485.047,5010),segue 
sentido Sudeste por 262,00 metros em linha curva, até o ponto 6 (N:6.726.988,9393; 
E:484.790,1017),segue sentido Sul por 452,05 metros em linha curva pela APP do Arroio 
Prass, até o ponto 7 (N:6.726.555,8571; E:484.839,4302), segue sentido Oeste por 15,00 
metros pela encosta do penhasco, até o ponto 8 (N:6.726.557,8401; E:484.823,2751), segue 
sentido Sul por 411,00 metros pela encosta do penhasco, até o ponto 9 (N:6.726.180,7003; 
E:484.688,4367), segue sentido Leste por 99,10 metros pela encosta do penhasco, até o ponto 
10 (N:6.726.168,1603; E:484.786,7279), segue sentido Noroeste e Nordeste por 446,05 
metros em linha curva pela encosta do penhasco, até o ponto 11 (N:6.726.121,7064; 
E:485.150,8465), segue sentido Sul por 30,10 metros até o encontro com a Rua Albino Dilly, 
até o ponto 12 (N:6.726.091,8902; E:485.146,6042), segue sentido Leste por 98,20 metros 
pelo prolongamento Norte da Rua Albino Dilly até o encontro com a Rua Albino Kney, até o 
ponto 13 (N:6.726.079,0016; E:485.243,9378), segue sentido Sul por 76,10 metros pelo 
prolongamento Leste da Rua Albino Kney, até o ponto 14 (N:6.726.003,3207; 
E:485.235,8387), segue sentido Leste por 579,85 metros pelo prolongamento Sul das 
propriedades que foram ou são de Irineu Schallenberger e Aloísio José Schallenberger, até o 
ponto 15 (N:6.725.934,4457; E:485.811,5746), segue sentido Sul por 1.628,55 metros distante 
50,00m do prolongamento Leste da projeção do Corredor Viário Alternativo, até o ponto 16 
(N:6.724.322,8693; E:485.577,1210), segue sentido Nordeste por 962,05metros distante 
50,00m do prolongamento Nordeste da projeção do Corredor Viário Alternativo,até o ponto 
17 (N:6.723.665,8849; E:486.225,7928), segue sentido Norte por 570,10 metros pelo 
prolongamento Oeste da projeção da Rua Santa Cruz do Sul, até o ponto 18 
(N:6.724.229,7665; E:486.309,9045), segue sentido Leste por 1.023,00 metros pelo 
prolongamento Norte da projeção da Rua Júlio Hauser, até o ponto 19 (N:6.724.078,1827; 
E:487.321,6307), segue sentido Sul por 1.153,15 metros pelo eixo da Rua Ijuí, até o ponto 20 
(N:6.722.937,0790; E:487.155,4772), segue sentido Sudeste por 17,35metros atravessando a 
BR 116, até o ponto 21 (N:6.722.922,2158; E:487.146,5443), segue sentido Sul por 259,05 
metros pelo eixo da Rua Edgar Maldaner, até o ponto 22 (N:6.722.664,8883; 
E:487.116,5946), segue sentido Sul por 263,30 metros pelo prolongamento do Travessão Dois 
Irmãos, até o ponto 23 (N:6.722.403,3547; E:487.086,1555), segue sentido Oeste por 513,57 
metros pelo prolongamento Norte da propriedade que foram ou são de Evandro Ribeiro e 
Outros, até o ponto 24 (N:6.722.471,9218; E:486.577,1824), segue sentido Noroeste por 3,60 
metros pelo prolongamento Sudeste da BR 116, até o ponto 25 (N:6.722.474,9805; 
E:486.579,0820), segue sentido Oeste por 1.718,90 metros pelo prolongamento sul da 
Avenida Perimetral, limite municipal com Estância Velha, ate o ponto 26 (N:6.722.704,4697; 
E:484.875,5841), segue sentido Oeste por 977,92 metros pelo prolongamento sul da Avenida 
Perimetral, limite municipal com Estância Velha, até o ponto 27 (N:6.722.837,9677; 
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E:483.906,8239), segue sentido Norte por 317,60 metros pelo prolongamento Oeste da 
Avenida Presidente Lucena, limite municipal com Estância Velha, até o ponto 28 
(N:6.723.152,2218; E:483.952,8176), segue sentido Oeste por 2.750,00 metros limite 
municipal com Estância Velha, até o ponto 29 (N:6.723.542,2312; E:481.230,6140), segue 
sentido Norte por 272,35 metros até o Arroio Morada do Sol, ponto 30 (N:6.723.811,7858; 
E:481.269,5746), segue sentido Leste por 507,95 metros, até o ponto 31 (N:6.723.739,1242; 
E:481.772,2938), segue sentido Norte por 1.088,65metros, até o ponto 32 (N:6.724.817,1886; 
E:481.923,8469), segue sentido Oeste por 248,50 metros em linha curva pelo lado Sul da 
Avenida Capivara (VRS 840), até o ponto 33 (N:6.724.806,1381; E:481.682,6758), segue em 
direção Norte em vários sentidos por 1.192,55 metros em linha curva pelo Arroio Morada do 
Sol, até o ponto 34 (N:6.725.677,5925; E:481.427,1692), segue sentido Leste por 247,75 
metros pelo prolongamento Sul da propriedade Querino Arnhold e Outros, até o ponto 35 
(N:6.725.644,5426; E:481.672,6961), segue sentido Norte por 352,50 metros em linha curva 
distante 50,00 metros do prolongamento Oeste Rua Santa Clara, até o ponto 36 
(N:6.725.995,3020; E:481.688,4492), segue sentido Leste por 399,30 metros, até o ponto 37 
(N:6.725.942,0995; E:482.083,6897), segue direção Leste em vários sentidos por 1.996,10 
metros em linha curva, pela encosta do penhasco, até o ponto 38 (N:6.725.928,5531; 
E:483.000,5213), segue sentido Leste por 346,85 metros, até o ponto 39 (N:6.725.879,8931; 
E:483.343,9204), segue direção leste por 378,63 metros, até o ponto 46 (N:6.725.835,4883; 
E:483.719,9363), segue sentido Leste por 11,45 metros, até o ponto 47 (N:6.725.833,7116; 
E:483.731,2566), segue sentido Norte por 260,00 metros, distante 40,00 metros do 
prolongamento Oeste da Rua Arthur Otto Schaeffer, até o ponto 48 (N:6.726.090,6898; 
E:483.770,8552), segue sentido Oeste por 19,50 metros, até o ponto 49 (N:6.726.093,8610; 
E:483.751,6051), segue sentido Norte por 76,25 metros, até o ponto 50 (N:6.726.169,5099; 
E:483.761,2088), segue sentido Oeste por 80,60 metros até a encosta do penhasco, ponto 51 
(N:6.726.180,3074; E:483.681,3158), segue direção Norte em vários sentidos por 1.051,90 m 
metros em linha curva, pela encosta do penhasco, até o ponto 52 (N:6.726.953,9541; 
E:483.946,3704), segue sentido Leste por 171,25 m metros, distante 30,00 metros do 
prolongamento Norte da Rua Santiago, até a Rua Torres, ponto 53 (N:6.726.931,3356; 
E:484.116,0964), segue sentido Norte por 193,45 m metros, pelo prolongamento Oeste da 
Rua Torres, até a rua Ereno Edwino Dillenburg, onde teve inicio a descrição. 
 

 

MACROZONA RURAL 

NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO - NOVA VILA 

Inicia no limite municipal com Presidente Lucena, na ponte sobre o arroio Serraria 
(cUTMa. E=481764, N=6731327); segue no sentido oeste pelo limite municipal, por 110 
metros. Deste ponto deflete em sentido sul e após em sentido geral sudeste, por linha seca 
paralela e distante 110 metros do eixo da avenida Presidente Lucena, por aproximadamente 
1.830 metros. Prossegue por linha seca de sentido norte até o eixo da avenida Presidente 
Lucena, no ponto frontal à Pousada Robinson (cUTMa.E=482155,N=6729940); prosseguindo 
ainda por outra linha seca de sentido geral norte, por 110 metros. Deste ponto segue em 
sentido noroeste e após em sentido geral norte, por aproximadamente 1.830 metros, por linha 
seca paralela e distante 110metros do eixo da avenida Presidente Lucena, até um ponto 
situado a 110 metros à leste da ponte sobre a arroio Serraria. Deste ponto prossegue por 110 
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metros até a ponte sobre o arroio Serraria (cUTMa. E=481764, N=6731327), ponto inicial da 
descrição.  

 

NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO - PICADA FEIJÃO 

Inicia no eixo da rua São João no ponto (c UTMa.E=485178,N=6731133) e segue por 
linha seca de sentido oeste, por 110 metros; defletindo para nordeste por outra linha seca, por 
aproximadamente 190 metros, até a rua Avante (cUTMa.E=485096,N=6731333), num ponto 
distante 110 metros do encontro da rua Avante com São João (cUTMa. E=485201, 
N=6731323). Deste ponto prossegue em sentido geral nordeste, por linha seca paralela e 
distante 110 metros do eixo da rua São João, por aproximadamente 1.300 metros, até o ponto 
(cUTMa. E=485378, N=6732441). Prossegue por linha seca em sentido leste, por 110metros, 
até o eixo da rua São João (c UTMa.E= 483459,N=6732441. Deste ponto prossegue por linha 
seca ainda de sentido leste, por 110 metros; de onde segue por linha seca de sentido sudoeste, 
paralela e distante 110metros do eixo da rua São João, por aproximadamente 1.490 metros. 
Deste ponto deflete para oeste, por linha seca de aproximadamente 110 metros, até o eixo da 
rua São João no ponto (c UTMa.E=485178,N=6731133), ponto inicial da descrição. 

 

NÚCLEO URBANO INDUSTRIAL - RUA UNIÃO 

Ao Norte: Inicia no vértice sudeste da propriedade que é ou foi da empresa Makouros 
Ltda. (exclusive), localizado no encontro da rodovia RS-326 com a estrada União (c UTM a. 
E=483833; N=6728562; SH-22). Deste ponto prossegue em sentido geral norte, pela divisa 
leste desta propriedade e seu prolongamento, por aproximadamente 1.300 metros; quando 
então deflete para leste, formando um ângulo de 90º e segue por cerca de 900 metros até 
encontrar a estrada geral Picada Feijão União (c UTM a e=484848; N=6729746; SH-22). Daí 
segue em sentido geral sul, pelo alinhamento oeste desta estrada, por aproximadamente 1.100 
metros até encontrar o vértice nordeste do lote da caixa d'água (exclusive) (c UTM a. 
E=484853; N=6728639; SH-22), situado a cerca de 620 metros da estrada geral Picada 48 
Alta. Então, do vértice nordeste do lote da caixa d'água prossegue em sentido sudoeste pela 
divisa oeste da propriedade que é ou foi do Esporte Club União (exclusive), por cerca de 500 
metros até alcançar a encosta de cota altimétrica de 80 metros. Deste ponto segue sempre por 
esta cota altimétrica em sentido geral oeste, até encontrar o prolongamento da taipa de pedra 
que limita ao sul as terras que são ou foram de Jung. Deste ponto segue em sentido noroeste, 
por aproximadamente 380 metros, dos quais num primeiro trecho coincide com o 
prolongamento da referida taipa de pedra e posteriormente com a própria taipa de pedra, 
divisa sul da propriedade que é ou foi de Jung (inclusive), vindo a alcançar o alinhamento 
leste da rodovia RS-326 (c UTM a. E=483807; N=6728287; SH-22). Deste ponto prossegue 
em sentido geral norte, por cerca de 300 metros, pelo alinhamento leste da rodovia RS-326, 
até encontrar a estrada União, junto ao vértice sudeste da propriedade da empresa Makouros 
Ltda., ponto inicial da descrição. 

Da parte da Área do Loteamento Industrial Municipal (dentro da Macrozona Especial): 
ao Oeste, numa extensão de 1.437,70 metros, em linha reta, limitando-se com terras que são 
ou foram de Helmuth e Werno Klein, e Egon Bockorny, ao Norte, numa extensão de 110,00 
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metros, com terras de Pedro Guilherme Denig, ao Leste, numa extensão de 1.155,85 metros, 
com terras que foram de José Leopoldo Marmitt, hoje de Miguel Flores de Castilhos e 
herdeiros de Pedro Guilherme Denig, formando após um ângulo reto em direção ao Leste, 
numa extensão de 415,32 metros, sempre com terras dos herdeiros de Pedro Guilherme 
Denig, e, ao Sul, em linha irregular, na extensão de 204,90 metros, com terras que são ou 
foram de Fridolino e Alberto Schneider. 

NÚCLEO URBANO INDUSTRIAL - RUA VALE DAS PALMEIRAS 

Inicia no ponto 1 (N: 6.726.135,6264; E: 487.881,5518), encontro da Rua Monte Fugi com a 
Rua Sakura, deste ponto prossegue em sentido Sul, pelo prolongamento Oeste da Rua Sakura, 
por 1.257,52 metros em linha curva, até o ponto 2 (N: 6.724.894,4300; E:487.680,1832), 
segue sentido Oeste por 158,71 metros, até o ponto 3 (N:6.724.916,5185; E:487.523,0156), 
segue sentido Norte por 550,80 metros, até o ponto 4 (N:6.725.672,6419; E:487.647,3525), 
segue sentido Oeste por 1.454,25 metros, até o Arroio Capim, ponto 5 (N:6.725.871.3732; 
E:486.206,7414), segue sentido Noroeste por 318,40 metros, em linha curva, até o ponto 6 
(N:6.726.090,7887; E:486.385,4751), segue sentido Noroeste por 435,90 metros, em linha 
curva, até o ponto 7 (N:6.726.319,1375; E:486.536,8875), segue sentido Leste por 735,69 
metros, até o ponto 8 (N:6.726.219,6672; E:487.265,8224), segue sentido Leste, por 621,44 
metros em linha curva, até a Rua Sakura, onde teve início a descrição. 
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ANEXO II – TABELA DE ÍNDICES URBANÍSTICOS 
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ANEXO III - PADRÕES PARA GUARDA DE VEÍCULOS  

ATIVIDADES NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS 

Residencial  
1 vaga até 100 m² de área computável 

2 vagas acima e 100 m2 de área computável 
Residencial coletivo - visitantes 1 vaga / 4 unidades 

Quitinete 1 vaga / por economia 
Serviços (escritórios, bancos)  1 vaga / 50 m² de área computável 
Comércio atacadista, Indústria, Pavilhão e Depósito 1 vaga / 200 m² de área computável no mínimo 2 vagas 
Comércio varejista, Galeria Comercial, Centro Comercial 1 vaga / 50 m² de área computável no mínimo 2 vagas 
Supermercado e Shopping Center 1 vaga / 25 m² de área computável no mínimo 2 vagas 
Hotel e Apart-Hotel 1 vaga / 3 unidades de alojamento 
Motel  1 vaga / 1 unidade de alojamento 

Escola de Ensino Fundamental e Médio  1 vaga / 100 m² de área computável 

Escola de Ensino Técnico e Profissionalizante e Ensino Superior, 
Curso preparatório para Ensino Superior e Supletivo 

1 vaga/ 25 m² 

Hospital, Pronto Socorro, Clínica e Policlínica 1 vaga / 50 m² de área computável 

Auditório, Cinema, Teatro, Centro de Eventos, Templo, Estádio, 
Ginásio de esportes e Restaurante 

1 vaga / 16 m² de área computável 

Entretenimento Noturno, Clube e Sociedade 1 vaga / 50 m² de área computável 

As vagas de estacionamento estabelecidas na área do recuo de jardim poderão ser computadas para fins de aplicação desta tabela e 
serão de uso público. 

As vagas de estacionamento deverão atender o disposto no código de obras e ter independência de acesso, exceto nas edificações 
unifamiliares. 

No máximo 50% (cinquenta por cento) do recuo de jardim poderá ser utilizada como vaga de estacionamento, devendo o restante 
receber tratamento paisagístico. 
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ANEXO IV – MAPA DO MUNICÍPIO 

 
Obs.: Face a inserção do presente mapa em documento para impressão em folhas A4 e A3, a escala não corresponde ao indicado no selo. O mapa com escala 
correspondente a indicada no selo encontra-se disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Ivoti. 
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ANEXO V – MAPA DE ZONEAMENTO URBANO 

 
Obs.: Face a inserção do presente mapa em documento para impressão em folhas A4 e A3, a escala não corresponde ao indicado no selo. O mapa com escala correspondente a indicada no selo encontra-se disponível 
para download no site da Prefeitura Municipal de Ivoti. 
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ANEXO VI – MAPA DO SISTEMA VIARIO - HIERARQUIA 

 
Obs.: Face a inserção do presente mapa em documento para impressão em folhas A4 e A3, a escala não corresponde ao indicado no selo. O mapa com escala correspondente a indicada no selo encontra-se 
disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Ivoti. 
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ANEXO VII – MAPA DO SISTEMA VIARIO – RUAS COM ALARGAMENTO 

 
Obs.: Face a inserção do presente mapa em documento para impressão em folhas A4 e A3, a escala não corresponde ao indicado no selo. O mapa com escala correspondente a indicada no selo 
encontra-se disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Ivoti. 
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ANEXO VIII - ÁREAS PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 
Obs.: Face a inserção do presente mapa em documento para impressão em folhas A4 e A3, a escala não corresponde ao indicado no selo. O mapa com escala correspondente a indicada no selo encontra-se disponível 
para download no site da Prefeitura Municipal de Ivoti. 


