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INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Produto 7 da revisão do Plano Diretor de Ilhota e 

contém a definição das diretrizes e ações que orientarão o desenvolvimento do município de 

Ilhota, conforme exigências do Termo de Referência do edital da Tomada de Preços nº. 

05/2018 e solicitações da Prefeitura Municipal. Representa a segunda revisão do produto, cuja 

primeira proposta foi entregue no dia 13 de novembro de 2019 (Ofício nº 006/2020) e a 

segunda proposta no dia 16 de março de 2020 (Ofício nº 008/2020). Desde o início das 

discussões sobre as propostas do Plano Diretor, diversas reuniões presenciais, contatos por 

correio eletrônico e telefone foram realizados. O que se apresenta nesta terceira edição, é a 

proposta da Prefeitura Municipal de Ilhota. A síntese dos debates realizados foi registrada nos 

relatórios de acompanhamento.  

Este volume é composto por cinco capítulos e anexos: 

− O Capítulo 1 - Ordenamento Territorial apresenta a proposta de perímetro urbano, 

macrozoneamento e sistema viário, com respectivos mapeamentos e especificações;  

− O Capítulo 2 - Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Sustentável indica ações 

estratégicas para a concretização do Plano Diretor;  

− O Capítulo 3 - Instrumentos do Estatuto da Cidade identifica as ferramentas que 

poderão ser aplicadas no município. As especificações para sua aplicabilidade serão 

apresentadas no Produto 9 – Projeto de Lei.  

− O Capítulo 4 - Parcelamento e Condomínio contém orientações que serão 

regulamentadas no Produto 9 – Projeto de Lei; 

− Capítulo 5 - Sistema de Planejamento e Gestão Municipal apresentar uma proposta 

para a gestão do planejamento territorial no município.  
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1 Ordenamento Territorial 

O capítulo apresenta a proposta de macrozoneamento, perímetros urbanos, parâmetros de 

uso e ocupação do solo e hierarquia e diretrizes viárias, recomendada pela Prefeitura 

Municipal.  

 

 Macrozoneamento 

O Macrozoneamento tem por finalidade ordenar o território e orientar o planejamento das 

políticas públicas, especialmente aquelas definidoras e/ou indutoras do processo de ocupação 

e gestão do território. Considera a totalidade do município, definindo macrozonas tanto para 

a área urbana e quanto para a área rural.  

O Macrozoneamento proposto pelo Município ratifica o que vem sendo aplicado nos últimos 

anos, ajustando problemas de interpretação dos perímetros urbanos, acrescentando Zonas 

Espaciais de Interesse Social em grandes áreas afastadas do núcleo urbano e criando extensas 

Zonas de Expansão, para fins tanto residenciais quanto industriais.  

Observa-se que a proposta diminuiu a área urbana atual, subdividindo a antiga Macrozona 

Rural de Ocupação Orientada 2 (PDM, 2007), em: Macrozona Rural de Ocupação Orientada 2; 

Zona de Expansão Urbana e Industrial; Macrozona Urbana de Qualificação e Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS). Mantiveram-se, contudo, extensas áreas do território municipal 

desconexas da malha urbana consolidada. 

De modo geral, a proposta procura garantir espaços de expansão de usos distintos ao longo 

dos eixos rodoviários, possibilitando a ocupação de uma grande extensão territorial que vai 

de leste a oeste do território municipal, corroborando com o processo de espraiamento e 

conurbação em direção aos municípios vizinhos de Itajaí e Gaspar. Destaca-se também a 

amplitude de possibilidades para a instalação de indústrias e serviços de médio e grande, 

próximo a áreas urbanizadas ou de características rurais. 

Foram definidas as seguintes 08 macrozonas e 03 Zonas Especiais: (MAPA 1) 

• Macrozona Rural de Proteção Ambiental (MRPA): corresponde às áreas de 

preservação permanente na zona rural, como topos de morros, unidades de 

conservação, nascentes e áreas inundáveis; áreas com remanescentes significativos de 

ecossistemas existentes; áreas importantes para preservação da paisagem existente; 

e áreas relevantes para a preservação de mananciais de abastecimento de água 

potável da cidade. Objetivos: 

− Preservar a paisagem existente; 

− Conservar ecossistemas existentes que possam ser afetados pela ocupação 

humana; 
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− Garantir o equilíbrio ambiental e a salubridade no município, preservando a 

água utilizada para o consumo; 

− Conservação da hidrografia existente no município, evitando a ocorrência de 

secas ou de desertificação. 

• Macrozona Rural de Ocupação Orientada 1 (MROO1): corresponde às áreas de 

relevante importância ambiental para a preservação da paisagem existente; faixas de 

amortecimento localizadas no entorno da Macrozona Rural de Proteção Ambiental. 

Objetivos: 

− Possibilitar a ocupação humana de forma dispersa, com critérios restritivos e 

para atividades de baixo impacto; 

− Conservar o entorno das áreas de proteção permanente, amortecendo o 

impacto produzido pela ação humana. 

• Macrozona Rural de Ocupação Orientada 2 (MROO2): corresponde às áreas 

localizadas fora do perímetro urbano, com uso predominante voltado às atividades 

relacionadas com a agricultura, pecuária e silvicultura. Objetivos: 

− Desenvolver e diversificar as atividades econômicas típicas da área rural, 

fazendo uso racional do solo; 

− Controlar o adensamento populacional em áreas distantes da Sede Urbana e 

sem infraestrutura; 

− Combater o parcelamento e ocupação irregular do território; 

− Conter o espraiamento da ocupação urbana. 

• Macrozona Urbana de Consolidação 1 (MUC1): área localizada no perímetro urbano, 

com características de centro econômico e político, dotada de boas condições de 

infraestrutura para a promoção do adensamento populacional. Objetivos: 

− Requalificar a área central da Sede Urbana de Ilhota onde já existe a 

concentração de usos vinculados às atividades comerciais e de serviços; 

− Promover o adensamento e a consolidação da ocupação urbana, diversificando 

os usos e orientando o parcelamento do solo com fins de promover o aumento 

da densidade demográfica, garantindo a qualidade de vida e otimizando a 

infraestrutura existente; 

− Promover a regularização fundiária e urbanística, com especial destaque aos 

locais de população de baixa renda. 

• Macrozona Urbana de Consolidação 2 (MUC2): área localizada no perímetro urbano, 

com condições de servir à futura expansão urbana, conforme os padrões de 

infraestrutura e consolidação indicados para a Macrozona Urbana de Consolidação 1. 

Objetivos: 

− Incentivar e consolidar a ocupação urbana, diversificando os usos e orientando 

o parcelamento do solo com fins de promover o aumento da densidade 

demográfica; 
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− Adequar a infraestrutura urbana e a prestação de serviços públicos ao 

crescimento da demanda. 

• Macrozona Urbana de Qualificação (MUQ): maior parte da área localizada no 

perímetro urbano, marcada pela ocupação humana menos densa e diversificada que 

a presente na Macrozona de Consolidação. Objetivos: 

− Melhorar as condições de infraestrutura para servir a futuras necessidades de 

urbanização e adensamento populacional; 

− Consolidar o tecido urbano da macrozona, garantindo a preservação de 

ambientes frágeis da Bacia do rio Itajaí-Açu. 

• Macrozona Urbana de Indústria e Serviços (MUIS): corresponde às áreas do entorno 

da BR-470, da ponte sobre o rio Itajaí e da via intermunicipal projetada, de baixo 

adensamento populacional e predominância de espaços livres adequados para 

instalação de empreendimentos de médio e grande porte, relacionados à indústria e 

aos serviços. Objetivos: 

− Estruturar o território para receber indústrias e serviços de médio e grande 

porte, aproveitando das vantagens logísticas das rodovias que atravessam o 

município; 

− Promover o desenvolvimento de indústria e serviços de médio impacto, 

relacionados ao desenvolvimento urbano; 

− Promover o desenvolvimento de indústrias e serviços de grande impacto desde 

que sejam apresentados estudos a Assessoria de Planejamento Urbano e 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente comprovando a viabilidade técnica 

e sócio ambiental da mesma com relação aos impactos ao meio ambiente e 

vizinhança; 

− Prever a implantação de uma rodovia intermunicipal que conectará rodovia BR-

470 à rodovia BR-486. 

• Macrozona de Expansão Urbana e Industrial (MEUI): correspondem a áreas dentro do 

perímetro urbano, com características rurais, ainda não adequadas à ocupação 

urbana, em decorrência da existência da baixa densidade e presença de vazios urbanos 

na Macrozona Urbana. Objetivos:  

− Estruturar a rede viária e estabelecer critérios de uso e ocupação do solo que 

garantam a estruturação da macrozona como futura área de expansão do 

núcleo urbano; 

− Conter a ocupação de baixa densidade e seu distanciamento do núcleo urbano; 

− Reserva de terra até a ocupação de vazios urbanos na Macrozona Urbana de 

Consolidação 1 e 2. 

• Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): são porções do território destinadas, 

prioritariamente, à regularização fundiária sustentável dos assentamentos 

habitacionais de baixa renda e à produção de Habitação de Interesse Social (HIS). 

Objetivos: 
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− Promover a regularização fundiária e a redução do déficit habitacional do 

município; 

− Garantir áreas de reserva de terra, destinadas à implantação de loteamentos e 

projetos habitacionais de interesse social; 

− Ampliar a oferta de habitação de interesse social, destinada a famílias com 

renda igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos, de promoção pública ou a 

ela vinculada; 

− Efetivar o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

assegurando a preservação, conservação e recuperação ambiental; 

− Induzir os proprietários de terrenos vazios a investir em programas 

habitacionais de interesse social de modo a ampliar a oferta de terra para a 

produção de moradia digna para a população de baixa renda. 

• Zona Especial de Beira Rio (ZEBR): reúne áreas de interesse de conservação ambiental, 

com necessidade de urbanização específica, no entorno do Rio Itajaí-Açu. Objetivos: 

− Preservar e recuperar a mata ciliar da região beira rio; 

− Desenvolver um plano próprio e urbanização para a preservação do patrimônio 

natural desta área e conservando a qualidade da paisagem, tornando-a 

disponível a todos. 

• Zona Especial de Conservação Ambiental (ZECA): reúne áreas de interesse de 

conservação ambiental, com fins à formação de parques municipais, estabelecendo 

condições diferenciadas de uso e ocupação em função disto. Objetivos: 

− Criar unidades de conservação no sentido de preservar o patrimônio 

socioambiental existente e estabelecendo critérios mais restritivos para o uso 

e ocupação do solo. 

− Incentivar a criação de Reservas Particulares de Proteção Natural (RPPNs). 

• Eixo Urbano (EU): desenvolve-se ao longo da via arterial paralela à SC-470, inclusive 

na sua porção projetada, com boa capacidade de suporte para o trânsito e 

adensamento populacional. Objetivos: 

− Estender para as áreas de expansão o padrão de adensamento previsto para a 

Macrozona de Consolidação 1; 

− Orientar usos que promovam o adensamento populacional e a consolidação da 

via como importante localização de comércio, serviços e equipamentos 

comunitários. 

• Setor de Mineração (SM): se sobrepõe à Macrozona no qual se insere e reúne áreas 

com reservas de minérios com especial interesse de implantação de empreendimentos 

extrativistas. Objetivos: 

− Evitar novos parcelamentos dentro da área que abrange, evitando assim a 

ocupação das áreas para fins de moradia, uso potencialmente conflitante com 

as atividades extrativistas; 
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− Admitir parâmetros de preservação ambiental adequados à atividade de 

mineração; 

− Garantir a recuperação ambiental da área após o esgotamento da reserva 

mineral. 

Apresenta-se a seguir a proposta dos técnicos da Prefeitura Municipal para os parâmetros 

construtivos de cada zona: 
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TABELA 1 – PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

Zona 
Lote Mínimo/ 

Testada Mínima 
(m²/m) 

Coeficiente de 
Aproveitamento (CA) Taxa de Ocupação 

(TO) máxima (%) 

Altura (pavimentos) Taxa de 
permeabilidade 

mínima (%) 

Recuo mínimo do 
alinhamento 
predial (m) 

Afastamento 
mínimo das 

divisas 

Mínimo Básico Máximo Permitido Máximo Laterais Fundos 

MUC1 300/12 (1) 0,1 1,5 3,0 (2) 80 4 8 (2)(4) 20 3,0 1,5 (3) 1,5 

MUC2 300/12 (1) 0,1 1,5 2,0 (2) 80 2 6 (2)(4) 20 3,0 1,5 (3) 1,5 

MUQ 240/12 (1) - 1,5 - 60 2 - 40 3,0 1,5 (3) 1,5 

MUIS 500/15 (1) 0,1 1,5 2,0 (2) 80 2 - 20 3,0 1,5 (3) 1,5 

MEUI 300/12(1) - 1,5 - 80 2 - 30 3,0 1,5 (3) 1,5 

ZEIS 1 Conforme Plano de Urbanização e disposições do Código Urbanístico 

ZEIS 2 200/10 (1) - 1,5 - 65 4 - 30 3,0 1,5 (3) 1,5 

ZEBR 1500/20 (1) - 0,2* - 15 2 - 80 10,0 3,0 3,0 

ZECA Conforme parâmetros definidos nos planos de Manejo e ZEEs 

Eixo Urbano 300/12(1) 0,1 1,5 2,0 80 2 4 (2)(4) 20 4,0 1,5 (3) 1,5 

Setor de Mineração  ** ** ** Conforme legislação específica 

(1) Os lotes de esquina terão suas áreas mínimas acrescidas em 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao mínimo exigido para sua respectiva zona e sua testada acrescida do recuo frontal 

obrigatório de sua respectiva zona.  

(2) Mediante aquisição de potencial construtivo. 

(3) Edificações com até 10,00m (dez metros) de altura máxima e com no máximo 2 (dois) pavimentos inseridos nesta altura: 

- Sem aberturas – não há necessidade de afastamento; 

- Com aberturas – atender o mínimo estabelecido. 

(4) Nos casos em que o acesso de veículos se der por via com faixa de rolagem igual ou superior a 10,0m, será permitida a construção de mais de 6 pavimentos, mediante compra de potencial 

construtivo.  

*Para fins de Transferência do Direito de Construir, o CA básico a ser considerado será 1,0. 

** Vigoram os parâmetros urbanísticos e os respectivos índices incidentes nas Macrozonas ou eixos as quais o setor se sobrepõe. 
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Quanto aos usos e atividades, propõe-se a manutenção da classificação estipulada na lei atual 

do Plano Diretor, a qual obedece às condições quanto ao padrão básico de incomodidade e 

está relacionada aos seguintes critérios, conforme pode ser observado no QUADRO 1. 

• poluição sonora; 

• poluição atmosférica; 

• poluição hídrica; 

• geração de resíduos sólidos; 

• vibração; 

• periculosidade. 

 

QUADRO 1 - PADRÕES DE INCOMODIDADE 

Critérios de 

incomodidade 
Não incômodo Incômodo 1 Incômodo 2 

Poluição 

atmosférica 

Atividades que não emitem 

poluente atmosférico, 

gasosos ou particulados, 

para o meio ambiente. 

Atividades que emitem 

poluente atmosférico não-

tóxico ou não particulado 

para o meio ambiente. 

Atividades que emitem 

poluente atmosférico tóxico 

ou particulado para o meio 

ambiente. 

Resíduos 

líquidos 

As atividades que emitem 

efluentes líquidos 

compatíveis com 

lançamento direto na rede 

de esgoto ou corpos hídricos 

Atividades que emitem 

efluentes líquidos poluentes 

passíveis de tratamento 

antes do lançamento na rede 

de esgoto 

As atividades que emitem 

efluentes líquidos 

potencialmente poluentes 

Resíduos 

sólidos 

Atividades que produzem 

resíduos sólidos não 

perigosos até 100 litros/dia 

Atividades que produzem 

resíduos sólidos não 

perigosos acima de 100 

litros/dia e perigosos abaixo 

de 100 litros/dia 

Atividades que produzem 

resíduos perigosos acima de 

100 litros/dia 

Periculosidade 

Atividades que: 

a) Não estocam nem 

produzem explosivos; 

b) Armazenam combustíveis 

e inflamáveis líquidos em 

recipientes transportáveis 

de até 250 litros com guarda 

de no máximo 100 unidades; 

c) Depositem gás GLP com 

estoque de até 50 botijões 

de 13 kg ou número de 

botijões móveis (até 45 kg) 

que multiplicados pelos seus 

Atividades que: 

a) Estoquem pólvora, nos 

volumes: 1 - de fogos de 

artifício, até 4.500 kg; 2 - 

Sem estocagem de 

explosivos iniciadores; 3 - de 

explosivos de ruptura, até 23 

kg. 

b) Depositem combustíveis e 

inflamáveis líquidos em 

tanque de 250 a 7.570 litros; 

c) Depositem gás GLP com 

estoque de mais de 50 até 

100 botijões de 13 kg, ou 

Atividades que: 

a) Estoquem pólvora, nos 

volumes: 1 - de fogos de 

artifício, acima de 4.500 kg; 2 

- Sem estocagem de 

explosivos iniciadores; 3 - de 

explosivos de ruptura, acima 

de 23 kg; 

b) Depositem combustíveis e 

inflamáveis líquidos em 

tanque com capacidade 

maior que 7.570 litros, de 

construção; 
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Critérios de 

incomodidade 
Não incômodo Incômodo 1 Incômodo 2 

pesos unitários não excedam 

650 kg. 

número de botijões móveis 

de até 45 kg, que 

multiplicados pelos seus 

pesos unitários não 

ultrapassem 1.300 kg ou 

depósito fixo de até 500 

litros. 

c) Depositem gás GLP com 

estoque de mais de 100 

botijões de 13 kg, ou botijões 

com capacidade acima de 13 

kg ou, ainda, depósito fixo 

maior que 500 litros. 

 

Vibração 

Atividades que não emitam 

vibração para além das 

divisas da propriedade do 

empreendimento 

 

Empreendimentos que 

utilizam máquinas ou 

equipamentos que 

produzem choque ou 

vibração sensível para além 

das divisas da propriedade. 

Fonte: ILHOTA, 2007. 

 

O quadro abaixo apresenta os usos segundo os padrões de incomodidade para as zonas 

urbanas e rurais: 

 

QUADRO 2 - INCOMODIDADES ADMISSÍVEIS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS 

Zona Não incômodo Incômodos nível 1 Incômodos nível 2 

MRPA Permitido Não-Permitido Não-Permitido 

MROO1 Permitido Não-Permitido Não-Permitido 

MROO2 Permitido Permitido Não-Permitido 

MUC1 Permitido Permitido Não-Permitido 

MUC2 Permitido Permitido Não-Permitido 

MUQ Permitido Permitido Não-Permitido 

MUIS Permitido Permitido Permitido 

MEUI Permitido Permitido Não-Permitido 

ZEIS Permitido Permitido Não-Permitido 

ZEBR Permitido Permitido Não-Permitido 

ZECA Permitido Permitido Não-Permitido 

EU Permitido Permitido Não-Permitido 

SM Permitido Permitido Permitido 

 

O quadro abaixo apresenta o padrão básico de emissão de ruído nas zonas urbanas e rurais: 
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QUADRO 3 - PADRÃO BÁSICO DE EMISSÃO DE RUÍDO EM DECIBÉIS - DB(A) NAS ZONAS 

URBANAS E RURAIS 

Macrozona/Setor/Eixo Diurno Noturno 

Macrozona Rural de Proteção Ambiental 40 35 

Macrozona Rural de Ocupação Orientada 1 40 35 

Macrozona Rural de Ocupação Orientada 2 40 35 

Macrozona Urbana de Consolidação 1 60 55 

Macrozona Urbana de Consolidação 2 55 50 

Macrozona Urbana de Qualificação 50 45 

Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços 60 50 

Macrozona de Expansão Urbana e Industrial 70 60 

Zona Especial de Interesse Social 45 40 

Zona Especial de Conservação Ambiental 40 35 

Zona Especial de Beira Rio 60 50 

Setor de Mineração 70 60 

Eixo Urbano 60 50 

Contorno Rodoviário 70 60 

Vias Arteriais 60 50 

I - DIURNO: das 05h01 às 22h00; 

III - NOTURNO: das 22h01 às 05h00.



 
 

  

 

 

www.Tesetecnologia.com.br * Rua México, 1194 * CEP 82520-190 * Curitiba * PR * Tel.: 55 (041) 3024.6633 18 

Prefeitura Municipal de ILHOTA 

MAPA 1 – MACROZONEAMENTO 
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 Perímetros Urbanos 

A proposta de perímetros urbanos feita pela equipe técnica municipal é composta por quatro 

polígonos distintos, que perfazem um total de 62,93 Km². A sede urbana corresponde a 59,42 

km² e abrange os bairros Missões, Centro, Ilhotinha, Barra de Luiz Alves, Pocinho, Baú Baixo, 

Barranco Alto e Pedra de Amolar. A localidade de Baú Central corresponde a 1,22 km²; a 

localidade de Braço do Baú, 1,06 km² e uma área no limite sul perímetro municipal 

corresponde a 1,23 Km². 
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MAPA 2 – PERÍMETROS URBANOS 
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 Mobilidade e Sistema Viário 

A mobilidade, segundo o Instituto Pólis, “é o resultado da interação entre os deslocamentos 

de pessoas e bens com a cidade”. Além dos meios de transporte e o trânsito, ela está 

relacionada ao modo como são organizados os usos e a ocupação da cidade para garantir o 

acesso das pessoas e bens aos locais de emprego, escolas, hospitais, praças e áreas de lazer. 

(Ministério das Cidades, 2005)  

De acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA, 2006), a mobilidade 

nas cidades é influenciada pela forma como estão distribuídas no território as residências e as 

atividades econômicas. Definir adequadamente a ocupação do espaço torna-se essencial para 

evitar conflitos entre tráfegos de naturezas distintas (CREA, 2006). É função pública garantir a 

configuração viária mais adequada que proporcione mobilidade a todos. 

Caracterizadas por superfícies por onde transitam veículos, pessoas e animais, as vias 

possuem grande relevância na percepção ou imagem de um local. Elas devem ter elementos 

com qualidades singulares que as diferenciem dos demais canais de circulação, dentre eles, 

uma concentração de algum uso ou atividade especial ao longo de suas margens; uma 

qualidade espacial característica; uma textura especial de pavimento ou fachada; um sistema 

particular de iluminação; um detalhe ou uma vegetação típicos (LYNCH, 1997). 

A Lei Complementar nº 16/2007 institui o código urbanístico, que define princípios, políticas, 

estratégias e instrumentos para o desenvolvimento municipal e para o cumprimento da 

função social da cidade e da propriedade no município de Ilhota, e estabelece as normas de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, sistema viário, e providências complementares. De 

acordo com esta lei, o sistema viário do município de Ilhota tem como finalidade “fornecer 

acesso às atividades urbanas e rurais, bem como garantir a circulação de pessoas e 

mercadorias no território municipal” (ILHOTA, 2007). O Artigo 19 trata da hierarquia viária, e 

classifica as vias conforme a seguir: 

 

I - Rodovias são vias com a função de conduzir, de forma expressa, o tráfego 
com origem e/ou destino fora do território do município. 

II - Vias Arteriais são vias com a função de conduzir o tráfego nos percursos 
de maior distância internamente à área urbana do município. 

III - Vias Coletoras são responsáveis pela condução do tráfego entre as vias 
locais e as demais vias hierarquicamente superiores do Sistema Viário 
Urbano. 

IV - Vias Locais são vias responsáveis prioritariamente ao acesso às atividades 
urbanas lindeiras e a condução de veículos em pequenos percursos. 

 

Além das vias acima mencionadas, foi proposta a hierarquia das estradas principais, das 

estradas secundárias, e a via intermunicipal, com as seguintes características: 
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• Estrada principal - via com a função de promover a ligação entre as áreas urbanas 

e as localidades rurais do município; 

• Estrada secundária - via responsável pela conexão entre uma ou mais localidades; 

• Via intermunicipal - via com a função de promover alternativa de conexão entre os 

municípios de Ilhota e Itajaí. 

 

A Tabela 2 e as figuras abaixo apresentam as dimensões indicadas para cada um dos tipos de 

vias, em relação às faixas de calçada (C), estacionamento (E), e declividade, instituindo uma 

largura mínima de 1,5m para todas as calçadas conforme Plano Municipal de Mobilidade e 

Transporte. Ressalta-se que, em vias existentes, um projeto de requalificação específico 

definirá a largura mínima possível, sempre procurando atender as orientações da hierarquia 

viária. 

 

TABELA 2 – PARÂMETROS MÍNIMOS DO SISTEMA VIÁRIO0 

Classificação da via Faixa de domínio Calçada (C) Estacionamento (E) Declividade (%) 

Rodovia Conforme normas próprias 

Via arterial 30,00m 1,50m 2,50m 8,0 

Via coletora 17,00m 1,50m 2,50m 10,0 

Via local 12,00m 1,50m 2,20m 15,0 

Via intermunicipal 40,00m 1,50m 2,50m 8,0 

 

As vias que forem interrompidas (sem saída) deverão possuir balão de retorno com diâmetro 

mínimo de 20,0m de faixa de domínio. 

Quando não for possível o cumprimento dos parâmetros estabelecidos acima, deve-se optar 

pela retirada das faixas de estacionamento e a manutenção das calçadas, a fim de priorizar a 

circulação dos pedestres.  

 

FIGURA 1 – CAIXA DAS VIAS ARTERIAIS 
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FIGURA 2 – CAIXA DAS VIAS COLETORAS 

 

FIGURA 3 – CAIXA DAS VIAS LOCAIS 

 

FIGURA 4 – CAIXA DA VIA INTERMUNICIPAL 

 

 

O MAPA 3 apresentam a proposta do sistema viário para a área municipal e urbana.
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MAPA 3 – SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 
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2 Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Sustentável 

Neste capítulo são apontadas ações estratégicas necessárias para a concretização dos 

principais objetivos do Plano Diretor de Ilhota. Organizados de acordo com a escala de 

abrangência, dizem respeito a instrumentos, projetos e programas voltados ao 

desenvolvimento socioeconômico sustentável, mobilidade, saneamento, regularização 

fundiária e melhoria de equipamentos comunitários e urbanos. 

 Município 

As ações estratégicas que abrangem o Município são as seguintes: 

 

Plano de Manutenção e Recuperação das Estradas Rurais 

O Plano de Manutenção e Recuperação das Estradas Rurais de Ilhota deverá estabelecer as 

ações necessárias, os custos e os prazos para a recuperação, manutenção e conservação das 

estradas municipais, com o objetivo de: garantir o tráfego normal de veículos; facilitar o 

escoamento da produção agrícola durante todo o ano; evitar a erosão do solo e a degradação 

do meio ambiente, proporcionando uma substancial economia dos recursos gastos na 

manutenção das estradas rurais. 

O Plano de Manutenção e Recuperação das Estradas Rurais deverá levar em consideração as 

diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Municipal, a hierarquia viária da Lei do Sistema 

Viário, o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, além de estar integrado ao Plano Municipal 

de Mobilidade e Transporte. 

 

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS) é um documento que tem 

como objetivo diagnosticar o meio rural de Ilhota e delinear diretrizes de trabalho para o 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Município. O PMDRS deve subsidiar e direcionar todas 

as políticas públicas e programas de âmbito rural/agropecuário fomentados pela Prefeitura, 

demais órgãos governamentais e outras instituições envolvidas neste contexto. 

Somente por meio do PMDRS, o Município poderá ter acesso a recursos financeiros do Pronaf 

Infraestrutura e Serviços, programa do Governo Federal que visa apoiar a instalação de 

infraestrutura e serviços essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar, inclusive 

assistência técnica e extensão rural. 
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De acordo com ROMANO&DELGADO1, as principais melhorias que o PMDRS tem promovido 

referem-se à infraestrutura; condições técnicas de produção, transformação e 

comercialização; empoderamento dos agricultores familiares; criação de melhores condições 

para o exercício da formulação e da implementação de políticas públicas locais; aumento da 

renda e melhoria na qualidade de via dos agricultores familiares; geração de emprego e a 

maior conscientização a respeito das questões ambientais. 

 

Plano de Desenvolvimento Econômico e Turístico  

O Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal (PDEM) tem por objetivos identificar as 

prioridades dos principais eixos estratégicos de desenvolvimento sustentável do município e 

traçar um plano para fortalecer estes eixos, considerando um horizonte de pelo menos 30 

anos. Dentre suas finalidades, destacam-se: 

− Geração de crescimento econômico superior ao crescimento da população; 

− Ser estruturante, realizando mudanças positivas nas estruturas da cidade; 

− Melhorias para a geração presente sem comprometer as gerações futuras; 

− Comunidade local como sujeito ativo da transformação social; 

− Promoção da qualidade de vida da população de forma direta e indireta. 

Dos eixos estratégicos de desenvolvimento de Ilhota, cabe mencionar a potencialidade do 

Turismo Ecológico, em virtude das riquezas naturais e estruturas existentes na área rural, e do 

Turismo de Compras, em função da indústria têxtil local e regional. Pensando nisso, o PDM 

(ver Mapa 4) alinhou propostas que visam facilitar a implantação desses Eixos Estratégicos: 

A. Turismo Ecológico: composto por três percursos na área rural: 

1. Rota das Águas: ao longo da Estrada Geral do Baú Central, tem por objetivo 

promover o turismo regional do circuito das águas, criando parcerias com 

municípios vizinhos (especialmente Gaspar) e implantando infraestruturas de 

promoção e preservação ambiental. Propostas:   

− Estrada Geral Baú Central: aumentar divulgação/publicidade de roteiro 

proposto; incluir sinalização turística; implantar marco/portal do 

ecoturismo; 

− Morro do Baú: melhorar trilhas de acesso morro do baú; reativar 

edifício sede administrativa do Parque Morro do Baú; implementar 

plano de manejo no parque Morro do Baú; implementar custo de 

entrada pelas trilhas de acesso revitalizadas com fundo revertido em 

infraestruturas para o parque. 

 

1 ROMANO, J.; DELGADO, N. G. Os planos municipais de desenvolvimento rural como processos sociais. In: 
______. Mundo rural e cultura. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 
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2. Caminho Campeiro: ao longo da Estrada Geral do Baú, tem por objetivo 

promover o desenvolvimento sustentável de pequenas propriedades rurais, 

incentivando a realização de feiras gastronômicas com produtos da agricultura 

familiar e a implantação de pequenas pousadas rurais;  

3. Arco de Santa Luzia: ao longo da Estrada Severo Silveira Ramos / Estrada 

Arnoldo Lessa, tem por objetivo fortalecer o crescimento econômico 

sustentável na porção sul de Ilhota, incentivando a implementação de chácaras 

de lazer e atividades de psicultura para lazer.  

B. Turismo de Compras: tem por objetivo fortalecer o turismo de passagem ao longo 

da Rodovia Jorge Lacerda, implantado infraestruturas de apoio ao turista que o 

incentive a parar e ampliar seu período de permanência.  

 

APA de Caieiras 

Instituir a Área de Proteção Ambiental (APA) de Caieiras na bacia de manancial da porção leste 

do território. De acordo com a Lei 9985/2000 do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, a APA é uma Unidades de Uso Sustentável, em geral extensa, com um certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, 

e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 

Parque Linear do Itajaí 

De acordo com a Lei nº 12.651/2012, popularmente conhecida como Novo Código Florestal, 

a Área de Preservação Permanente do rio Itajaí-Açu compreende uma faixa que vai de 100 a 

150 metros contados da margem do rio. A APP, com ou sem a presença de vegetação, tem a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas. A APP não tem apenas a função de preservar a vegetação ou 

a biodiversidade, mas uma função ambiental muito mais abrangente, voltada, em última 

instância, a proteger espaços de relevante importância para a conservação da qualidade 

ambiental como a estabilidade geológica, a proteção do solo e assim assegurar o bem estar 

das populações humanas. 

Em grande parte da área urbana de Ilhota, a APP do Itajaí-Açu apresenta ocupações históricas 

e espontâneas desde a formação da cidade. Construções que ao longo dos anos sofreram 

modificações e expansões aprovadas pela legislação vigente. Tal permissão se estende para 

Áreas de Preservação Permanente que ainda não foram ocupadas. Essas áreas, além de 

exercerem sua função legal, conservam com o rio uma relação natural e de beleza paisagística.  
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Considerando essas características, propõe-se a conservação das áreas ainda não ocupadas e 

a transformação da APP do Itajaí-Açu, até o limite das rodovias que o percorrem 

paralelamente, em um parque linear. 

O Parque Linear do Itajaí tem por objetivos: 

− Prevenir implantação de novas edificações em área de APP; 

− Criar centralidades de ativação urbana ao longo do curso do rio (ver item 2.2); 

− Implementar estruturas de recreação e lazer terrestre e náutico; 

− Implementar estruturas de apoio ao turismo. 

 

FIGURA 5 – PARQUE LINEAR DO ITAJAÍ 

 

Elaboração: Tese Tecnologia, 2020. 

 

Regularização Fundiária  

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais 

e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus 

ocupantes, de modo a garantir o direito à moradia, ao pleno desenvolvimento das funções 

sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

De acordo com a Lei 13.465/2017, a regularização fundiária poderá ser: 
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− 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  

− 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.  

Para que a regularização fundiária, de interesse social ou específico, seja realizada no 

Município, este deve determinar os procedimentos, critérios e contrapartidas necessários 

para a elaboração, aprovação e implantação dos projetos de regularização. Tendo em vista a 

estimativa de que mais da metade dos domicílios presentes na área urbana estejam em 

situação irregular, torna-se iminente a necessidade de regulamentação de uma política 

habitacional em Ilhota. 

Considerando os objetivos e propostas do PDM de Ilhota, indica-se a elaboração prioritária 

dos projetos de regularização: (i) da região central, que engloba assentamentos precários e 

ocupações de faixas de domínio das torres de alta tensão; (ii) da área de preservação 

permanente do rio Itajaí-Açu, que deverá ser realizada junto com o parque linear; (iii) de áreas 

sujeitas a alagamentos e desmoronamentos (Mapa 5).  

 

O Mapa 4 e o Mapa 5 apresentam as propostas mencionadas acima. 
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MAPA 4 – PROPOSTAS ESTRATÉGICAS PARA O MUNICÍPIO 
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MAPA 5 – PROPOSTAS ESTRATÉGICAS PARA O MUNICÍPIO - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
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 Sede 

A sede urbana apresenta como estratégia a requalificação e especialização de cinco 

centralidades, localizadas no Mapa 6. 

 

Centralidade do Ecoturismo  

Localizada na BR-470, no entroncamento que dá acesso à sede urbana e à entrada das rotas 

do Caminho Ecológico, esta centralidade tem por função gerar legibilidade e identidade ao 

município. Nesta região propõe-se: 

− Implantação do Portal de Ilhota; 

− Implantação de sinalização turística; 

− Regularização fundiária de ocupações irregulares. 

 

Parque Linear do Itajaí-Açu 

A constituição de um sistema de espaços verdes urbanos é fundamental para a proteção de 

áreas ambientalmente frágeis e para a implantação de áreas de lazer e recreação. Deste 

modo, como apresentado anteriormente, propõe-se a elaboração e implantação do projeto 

urbanístico do Parque Linear do Itajaí-Açu, que contemplem o paisagismo de espaços 

públicos; a instalação de equipamentos recreacionais, esportivos, culturais; a estruturação do 

sistema viário e a implantação de espaço para a realização de eventos. 

A implantação do Parque Linear pode ser realizada por etapas, a partir de melhorias 

implantadas em núcleos especializados, que se caracterizam como centralidades. 

Centralidades correspondem a áreas de atração de fluxos, que se diferenciam das demais 

áreas da cidade por concentrarem características econômicas, sociais e/ou culturais 

particulares. Também não se confundem com o centro urbano porque não apresentam as 

mesmas funções na rede urbana. A centralidade se desvela pelo que se movimenta no 

território, ganhando novos significados em função de mudanças ocorridas no decorrer do 

tempo, no uso, apropriação e sentido dados aos espaços e deles apreendidos. (CORREIA, 

1994; SPOSITO, 2001) 

Conforme se observa no Mapa 6, propõe-se a implantação de quatro centralidades ao longo 

do rio: 

 

Centralidade do Turismo de Compras 

O trecho urbano da SC-412 é caracterizado pela presença de diversos estabelecimentos 

comerciais, que se beneficiam do fluxo de veículos da rodovia para atrair consumidores. Este 

espaço, no entanto, não é adequado para receber o grande número de veículos e pessoas que 
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passam por ali. Observam-se construções que se alinham na margem da rodovia, 

normalmente sem estacionamentos, espaços de circulação de pedestre ou áreas de apoio ao 

visitante.  

A implantação da Centralidade de Compras tem por objetivo orientar as ocupações e fluxos 

de uma importante área de cidade, potencializando o turismo de compras a partir da 

requalificação do espaço urbano e da implantação de infraestruturas de apoio. São propostas 

as seguintes ações: 

− Implantação de bolsões de estacionamento público, retirando áreas de 

estacionamento nas margens da rodovia;  

− Requalificação de calçadas e vias e melhoria de sinalização; 

− Construção do Centro de Apoio e Informação ao Visitante; 

− Incentivo a consolidação de parcerias entre lojistas locais e regionais. 

 

Centralidade Cívica 

O centro de Ilhota concentra equipamentos e serviços, além de ser sede da Prefeitura 

Municipal. Embora tenham sido implantadas melhorias urbanas recentes, ainda se preservam 

espaços indefinidos e fragmentados. A requalificação deste espaço tem por objetivo reforçar 

a identidade local e as relações de pertencimento da comunidade. São propostas as seguintes 

ações: 

− Readequação da malha viária, com abertura de vias que permitam a definição de 

espaços e a conexão da região central com todas as partes da cidade (ver proposta de 

hierarquia viária); 

− Implantação de um Centro de Cultura e Fazeres Locais, que abrigue a biblioteca 

municipal, áreas de exposição e manifestação cultural, além de espaço para a 

realização de cursos de capacitação; 

− Regularização fundiária de ocupações irregulares; 

− Conexão da praça central com o Museu Casarão Belga; 

− Implantação de paisagismo, calçadas e ciclovias. 

 

Centralidade Cultural 

Objetivo: valorizar patrimônio histórico e cultural do município 

− Revitalização da Casa Histórica José Cubani; 

− Identificação e sinalização das edificações religiosas da região; 

− Implantação do percurso religioso e cultural, com pavimentação, ciclovia, calçada, 

iluminação e paisagismo. 
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MAPA 6 – PROPOSTAS ESTRATÉGICAS PARA A SEDE 
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3 Instrumentos do Estatuto da Cidade 

O artigo 4º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, define um 

conjunto de instrumentos capazes de dar aos municípios condições necessárias para 

concretizar uma política urbana pautada pela garantia do direito à cidade e da função social 

da propriedade.  

As inovações e/ou consolidações contidas no Estatuto da Cidade situam-se em três campos: 

um conjunto de novos instrumentos de natureza urbanística, voltado a induzir as formas de 

uso e ocupação do solo; a ampliação das possibilidades de regularização das posses urbanas, 

até hoje situadas na ambígua fronteira entre o legal e o ilegal; e uma nova estratégia de gestão 

que incorpora a ideia de participação direta do cidadão em processos decisórios sobre o 

destino da cidade (BRASIL, 2001). 

Os vários instrumentos à disposição da administração pública visam ordenar de forma 

socialmente justa o espaço urbano, através do combate à especulação imobiliária, gestão 

democrática da cidade, implementação do direito a cidades sustentáveis, promoção da 

regularização da urbanização e regularização fundiária das áreas urbanas ocupadas pela 

população de baixa renda (BRASIL, 2001). 

Para o Município de Ilhota, pode-se fazer o uso dos seguintes instrumentos urbanísticos: 

Parcelamento, edificação e utilização compulsórios; IPTU progressivo no tempo; Consórcio 

Imobiliário; Outorga Onerosa do Direito de Construir; Transferência do Direito de Construir; 

Estudo de Impacto de Vizinhança e Direito de Preempção, a serem detalhados a seguir, e cuja 

área de aplicação pode ser visualizada no Mapa 7 abaixo. 
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MAPA 7 – INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA CIDADE 
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 Parcelamento, edificação e utilização compulsórios 

O Parcelamento, edificação e utilização compulsórios (PEUC) tem como objetivo induzir a 

ocupação em áreas já dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços básicos, a fim de 

evitar a especulação imobiliária, a formação de vazios em áreas consideradas aptas à 

urbanização, e até mesmo o excessivo crescimento horizontal urbano. 

Através do PEUC, o proprietário de imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado deve 

atribuir alguma destinação ao imóvel, de modo a cumprir com a função social da propriedade.  

Em Ilhota, a utilização do PEUC visa promover um maior adensamento da área central da 

cidade, inibindo o crescimento das regiões periféricas e fora do perímetro urbano, e 

concentrando os investimentos públicos. 

Para fins de aplicação do instrumento, entende-se por imóvel não edificado aquele cujo 

coeficiente de aproveitamento seja igual a zero, não havendo qualquer construção ou uso 

atribuído; imóvel subutilizado o imóvel cujo coeficiente de aproveitamento esteja abaixo do 

coeficiente mínimo definido pelo zoneamento do local onde o imóvel se situa; e imóvel não 

utilizado aquele que estiver desocupado há mais de três anos, independente da área 

construída. 

Propõe-se a utilização do PEUC na Macrozona Urbana de Consolidação 1,  Macrozona Urbana 

de Consolidação 2 e Eixo Urbano, de modo a estimular a ocupação nestas áreas. Nota-se, pelo 

mapa da FIGURA 6, a existência de vazios urbanos nestas zonas, sendo do interesse público a 

utilização destes espaços. 

Com a instituição do instrumento para essas áreas, o proprietário fica obrigado a dar utilização 

ao seu terreno de maneira efetiva e adequada, dentro do prazo estabelecido. O Poder 

Executivo notifica o proprietário que, dentro de no máximo 1 (um) ano a partir do 

recebimento da notificação, deve protocolar pedido de aprovação e execução de 

parcelamento ou edificação. Caso o imóvel seja vendido, o novo proprietário passa a ser 

responsável por essa obrigação. Após a aprovação do projeto, o proprietário tem o prazo 

máximo de 2 (dois) anos para iniciar as obras do empreendimento.  

Caso o proprietário não cumpra com sua obrigação no prazo determinado, o município 

procederá à aplicação do IPTU Progressivo no Tempo. Ainda, os proprietários das áreas 

indicadas para a utilização do PEUC poderão propor Consórcio Imobiliário para a Prefeitura.  
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FIGURA 6 – ÁREAS DE APLICAÇÃO DO PEUC 

 

 IPTU progressivo no tempo 

Para impor o cumprimento da obrigação estabelecida pelo Parcelamento, edificação e 

utilização compulsórios, propõe-se a aplicação do IPTU Progressivo no Tempo, o qual consiste 

no aumento progressivo da alíquota do IPTU, penalizando a retenção de imóveis para fins 

especulativos. O Município aumentará a alíquota ao longo de cinco anos para os imóveis 

notificados, desde que o aumento não seja maior que o dobro do ano anterior, 

recomendando-se que seja sempre o dobro para facilitar os cálculos. É importante destacar 

que a alíquota máxima é de 15%. A  Figura 7 demonstra um exemplo de aplicação deste 

instrumento. 
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FIGURA 7 – APLICAÇÃO DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional, 2015. Elaborado por Tese Tecnologia, 2020. 

 

Se, durante a aplicação do IPTU Progressivo no Tempo, o proprietário cumprir a obrigação 

estabelecida pelo PEUC, a alíquota do imposto regressa aos padrões ordinários. Ressalta-se 

que os valores pagos não serão ressarcidos, pois quando de sua aplicação, a sanção era válida. 

Porém, se o proprietário nada fizer para justificar a edificação, parcelamento ou uso do 

imóvel, ao final do quinto ano o Município fica autorizado a desapropriar o imóvel como forma 

de penalidade ao proprietário. 

Não é considerado suficiente para atribuir o devido aproveitamento do imóvel a apresentação 

do projeto perante o órgão municipal competente sem a ação pretendida de fato. A iniciativa 

pode suspender o IPTU Progressivo no Tempo, mas não impede que a sanção seja retomada 

caso não se identifique a efetiva ocupação ou utilização do imóvel dentro dos prazos 

estabelecidos. 

A figura abaixo ilustra a quantidade de vazios urbanos dentro das áreas de aplicação do 

referido instrumento. 
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FIGURA 8 – VAZIOS URBANOS 

 

 Desapropriação com pagamento em títulos 

A desapropriação é uma sanção àqueles que não cumprirem com a função social da 

propriedade, decorrido a aplicação do PEUC e IPTU progressivo no tempo. Seu pagamento é 

realizado por meio de títulos da dívida pública, resgatáveis em um prazo de dez anos. 

O valor atribuído é aquele utilizado na base de cálculo para o IPTU, descontado o montante 

correspondente aos investimentos em obras públicas na região onde está situado o imóvel. 

Desta forma, o instrumento cumpre a intenção de promover a justa distribuição dos benefícios 

da urbanização, além de não corresponder às expectativas de ganho, lucros cessantes e juros 

compensatórios.  

 Outorga onerosa do direito de construir 

A outorga onerosa do direito de construir (OODC) é um instrumento que visa a indução do 

desenvolvimento urbano, através do adensamento de determinadas áreas providas de 

infraestrutura, de modo a promover um melhor aproveitamento do investimento público, ao 
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mesmo tempo em que recupera para a coletividade a valorização imobiliária gerada por ações 

públicas. 

O instrumento segue as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade a respeito da “justa 

distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização” e à “recuperação 

dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos” 

(incisos IX e XI do artigo 4º). Além disso, ressalta a separação do direito de construir do direito 

de propriedade e o cumprimento da função social da propriedade, premissas que sustentam 

o argumento da legitimidade de o Poder Público recuperar para a coletividade o efeito da 

valorização imobiliária proporcionada por investimentos públicos. 

Sua aplicação demanda a definição na Lei de Uso e Ocupação do Solo e/ou Plano Diretor 

Municipal do coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente máximo de 

aproveitamento. Essas definições implicam na concordância entre as possibilidades de 

adensamento com a capacidade de suporte da infraestrutura, evitando sua sobrecarga. 

Para exercer o coeficiente de aproveitamento máximo, no caso da OODC, o proprietário ou 

incorporador deverá adquirir o potencial junto da Prefeitura Municipal. A Figura 9 simula a 

utilização do instrumento na Macrozona Urbana de Consolidação 1. 

Para atender a proposta dos parâmetros construtivos feita pela equipe técnica da Prefeitura, 

propõe-se a utilização da OODC na Macrozona Urbana de Consolidação 1,  Macrozona 

Urbana de Consolidação 2 e Eixo Urbano para aquisição de coeficiente de aproveitamento e 

de altura (número de pavimentos), e na Macrozona Urbana de Indústria e Serviços para 

aumento de coeficiente de aproveitamento. 

 

FIGURA 9 – SIMULAÇÃO OODC NA MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 1 

 

Fonte: Tese Tecnologia, 2020. 
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O cálculo da contrapartida deve considerar o valor por metro quadrado do terreno (valor 

venal, podendo ser aquele utilizado como base para cálculo do IPTU) que está solicitando 

potencial construtivo e o coeficiente de aproveitamento básico deste definido pela Lei de Uso 

e Ocupação do Solo. Pode-se adotar fatores que modificarão para mais ou para menos o valor 

do metro quadrado do potencial adicional, de modo que a fórmula pode ser expressa da 

seguinte forma: Cp = F . (Vt/CA básico), sendo Cp o valor do metro quadro do potencial 

construtivo a ser adquirido, o F o fator a ser multiplicado, o Vt o valor por metro quadrado do 

imóvel em questão e o CA básico também relativo a este imóvel. 

Propõe-se, em Ilhota, a utilização de um fator gradual na cobrança da OODC, com 0,2 no 

primeiro ano de implementação do instrumento, 0,4 no segundo ano, 0,6 no terceiro ano, 0,8 

no quarto ano, chegando a 1,0 no quinto ano (sendo possível a supressão deste fator da 

fórmula de cálculo). 

As contrapartidas poderão ser em espécie ou em obras de implementação de infraestrutura 

básica (sistema de abastecimento de água, coleta de esgoto, rede de drenagem, 

pavimentação de vias). 

Os recursos obtidos pelo Poder Público via outorga terão como destinação a implementação 

do Projeto Linear do Parque do Itajaí. 

 Transferência do direito de construir 

O instrumento de Transferência do Direito de Construir (TDC) assegura o aproveitamento 

econômico de um bem ao proprietário de imóvel situado em área onde houve limitações ao 

direito de construir, ou seja, onde não podem ser feitas construções até o limite do coeficiente 

básico definido para aquela porção do território. Tais limitações podem ocorrer nos casos em 

que o Poder Público municipal, em prol do interesse da comunidade, limita a construção das 

edificações para a preservação de áreas ambientais e de especial interesse histórico, cultural, 

paisagístico ou social. 

Assegurando o interesse público nessas áreas, o instrumento da TDC institui a possibilidade 

de o proprietário exercer seu direito de construção em outra propriedade sua ou transferi-lo 

ou aliená-lo a um terceiro. Em ambos os casos, prevalece o respeito ao coeficiente máximo 

estabelecido para as áreas que receberão potencial.   
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FIGURA 10 - MECANISMO DA TDC 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional, 2017. 

 

Em Ilhota, poderão ter seu potencial construtivo transferido os imóveis situados nas seguintes 

regiões, desde que não atinjam o coeficiente de aproveitamento básico estabelecido pelo 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo: 

• Zona Especial Beira Rio; 

• Zonas Especiais de Interesse Social; 

• Áreas atingidas por faixas de APP ou proteção de mata atlântica, nos termos da Lei 

Federal nº 11.428/2006, inseridas no perímetro urbano; 

• Imóveis constantes no inventário do patrimônio histórico do município, conforme a Lei 

Complementar nº 101/2017. 

Ressalta-se, conforme o Ministério de Desenvolvimento Regional, que 

 

(...) o uso da TDC nos casos de preservação cultural corresponde a uma 
indenização, e só́ procede caso a limitação administrativa cause, 
comparativamente aos demais imóveis, prejuízo concreto, atual, e anormal, 
ao conteúdo econômico da propriedade; não cabem, portanto, indenizações, 
via TDC, a expectativas de prejuízo futuro e eventual. Cabe observar que, 
quando o proprietário de um bem imóvel é indenizado por qualquer outra 
forma, em função da limitação administrativa por preservação cultural, isso 
significa dizer que ele abriu mão de ser compensado via TDC. (MINISTÉRIO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2017, p. 40). 

 

A utilização do instrumento contribui para que os proprietários destes imóveis consigam 

recursos para viabilizar a proteção do patrimônio histórico, natural e cultural. É possível que 

um mesmo imóvel transfira direitos de construção para mais de um terreno, desde que o total 

transferido corresponda a diferença entre o coeficiente de aproveitamento básico e o 

coeficiente de aproveitamento possível de ser utilizado, dadas as limitações administrativas 

impostas.   

Os imóveis receptores de potencial construtivo serão aqueles contidos nas Zonas de 

Consolidação 1 e 2, Eixo Urbano e na Macrozona Urbana de Indústria e Serviço, onde 
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também incide a OODC. Devem ser observados os parâmetros máximos relativos a coeficiente 

de aproveitamento e altura, constantes na Lei de Uso e Ocupação do Solo, pois estes não 

poderão ser ultrapassados. 

Ainda que a TDC seja um instrumento cuja negociação ocorre entre proprietários, a Prefeitura 

Municipal deve entrar como mediadora, garantindo a correta fórmula de cálculo, bem como 

verificando se os imóveis estão atendendo aos dispositivos estabelecidos pela Lei Específica e 

Lei de Uso e Ocupação do Solo. A aplicação do instrumento depende da instituição de uma 

fórmula de equivalência, que compatibiliza as áreas passíveis de transmissão de acordo com 

o valor do metro quadrado na época da transferência, conforme a FIGURA 11 a seguir: 

 

FIGURA 11 - FÓRMULA DE EQUIVALÊNCIA TDC 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional, 2017. 

 Estudo de impacto de vizinhança 

Qualquer atividade na cidade gera impactos ao seu redor, os quais são levados em 

consideração quando da definição de parâmetros de uso e ocupação do solo, diferenciados 

para cada zona da cidade. 

Entretanto, há atividades que interferem na dinâmica urbana de tal forma que somente a Lei 

de Uso e Ocupação do Solo não é suficiente para a indução ao desenvolvimento urbano. 

Assim, institui-se o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) enquanto instrumento de avaliação 

individual e cuidado prévio a instalação de empreendimentos de grande impacto. 

O sistema do EIV consiste em um processo democrático participativo que permite a avaliação 

comunitária dos resultados impactantes da implantação de determinado empreendimento. 

Propõe-se que sejam objeto de audiência pública para avaliação coletiva da viabilidade ou não 

de empreendimentos de impacto. 

No estudo devem constar, minimamente, uma avaliação dos impactos que o empreendimento 

causa: no adensamento populacional, demanda por equipamentos urbanos e comunitários, 
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impacto no uso e ocupação do solo, valorização imobiliária na região, geração de tráfego e 

demanda por transporte público, ventilação e iluminação do entorno, paisagem urbana e 

patrimônio natural e cultural. 

O EIV não substitui o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), requerido conforme termos 

da legislação ambiental. 

Já previsto na Lei Complementar nº 16/2007, o Estudo de Impacto de Vizinhança de Ilhota 

considera como empreendimentos de impacto os listados abaixo: 

• Edificações destinadas aos usos não-habitacionais com área construída igual ou 

superior a 5.000 m²; 

• Empreendimentos habitacionais horizontais com área superior a 20.000m² ou com 

mais de 50 frações destinadas a unidades habitacionais; 

• Empreendimentos industriais e de serviços com área construída superior a 1.000m²; 

• Empreendimentos com mais de 100 vagas de estacionamento; 

• Bares, casas noturnas ou centros religiosos com capacidade igual ou superior a 300 

usuários; 

• Centros comerciais/shoppings centers; 

• Centrais de carga; 

• Centrais de abastecimento; 

• Estações de tratamento de efluentes; 

• Terminais de transporte; 

• Transportadora; 

• Garagem de veículos de transporte de passageiros; 

• Cemitérios e crematórios; 

• Presídios; 

• Subestação de energia elétrica; 

• Atividades de extração mineral. 

 

Propõe-se a inclusão de algumas atividades na relação dos empreendimentos de impacto, tais 

como capelas mortuárias, funerárias2, terminais de petróleo e de produtos químicos, aterros 

sanitários, matadouros, postos de combustíveis, casas noturnas, hospitais, dentre outros.  

 

2 Desde que utilizem métodos de conservação de corpos, tais como tanatopraxia, embalsamação e outros. 
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 Direito de preempção 

O instrumento do Direito de Preempção garante ao Poder Público Municipal a preferência 

para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Significa que 

o proprietário que intenciona vender seu imóvel deve, em primeiro lugar, comunicar ao Poder 

Público, o qual, caso seja viável e tenha interesse, poderá adquirir o bem nas condições 

apresentadas por oferta feita por terceiros. 

O Direito de Preempção deve ser regulamentado por legislação específica, na qual constem 

as áreas de interesse do Poder Público, bem como a vigência do instrumento, que não deve 

ultrapassar 5 anos. Também devem ser explícitas as intenções do Município com esses 

terrenos, criando a obrigatoriedade de cumprimento das mesmas. 

O instrumento é desejável para que o Município adquira terras que possa destinar para 

equipamentos de uso comunitário, infraestrutura ou ainda habitação de interesse social. 

Para Ilhota, propõe-se a utilização do Direito de Preempção para os terrenos situados na Zona 

Especial Beira Rio e para os terrenos vazios inseridos na Zona Especial de Interesse Social 

(ZEIS). Tal iniciativa corrobora para fomentar os programas habitacionais no município e 

consequente diminuição do déficit habitacional atual de 314 unidades, no meio urbano. 

A Figura 12 apresenta a área de aplicação deste instrumento.  

 

FIGURA 12 – ÁREA DA APLICAÇÃO DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 
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 Consórcio Imobiliário 

O Consórcio Imobiliário, segundo o Estatuto da Cidade, consiste na cooperação entre o poder 

público e a iniciativa privada. É uma forma de viabilização de planos de urbanização ou 

edificação por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, 

após a realização das obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente 

urbanizadas ou edificadas. Tem por objetivo principal viabilizar o aproveitamento de grandes 

terrenos e tornar positivo ao poder público intervenções que na prática acabam por ocorrer, 

como utilização de estrutura pública para intervir em obras particulares, o que é estritamente 

ilegal. Torna-se necessária sua previsão e regulamentação em lei específica para quando 

houver interesse de ambas as partes proceder a sua aplicação. 

Em Ilhota, sugere-se que o instrumento seja aplicado em toda a área urbana, em especial na 

Zona Especial de Interesse Social, a fim de e possibilitar a ocupação dos vazios urbanos e a 

ampliação da oferta habitacional para a população de baixa renda. 

 Zona Especial de Interesse Social  

As ZEIS são um instrumento de política urbana e habitacional que surgiu na década de 80 em 

alguns municípios brasileiros, como forma de associar ações de melhoria da infraestrutura em 

assentamentos precários, com a legalização e garantia da posse aos moradores.  

A definição de um tipo especial de zoneamento tem por principal objetivo a inclusão da 

população de menor renda no direito à cidade e à terra urbana servida de equipamentos e 

infraestrutura. A delimitação de ZEIS pode incluir áreas com ocupações irregulares ou que 

englobem regiões com imóveis vazios e/ou subutilizados, onde seja possível a implementação 

de programas habitacionais. Além disso, a definição de parâmetros de uso e ocupação do solo 

mais restritivos asseguram um menor interesse do mercado imobiliário nestas regiões, 

possibilitando a permanência das classes mais baixas nessas áreas, sem que estas sofram com 

os efeitos da gentrificação. 

Portanto, a instituição de Zonas Especiais de Interesse Social serve para garantir a 

regularização fundiária de áreas ocupadas irregularmente, bem como prover o município de 

áreas passíveis de produção de unidades de interesse social (loteamentos ou habitações). 

Em Ilhota foram definidas duas áreas de ZEIS situadas em terrenos vazios que podem servir 

para atendimento do déficit habitacional do município. Aplicados os parâmetros de uso e 

ocupação do solo correspondentes, sua área total corresponde a 3,35 km², sendo 1,36 km² no 

bairro Missões e 1,99 km² na Pedra de Amolar. 
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Sugere-se como aplicação desse instrumento a obrigatoriedade no atendimento de, no 

mínimo, 50% do cadastro habitacional do município, e a utilização de até 30% da área para 

comércio e serviço. 

4 Parcelamento e Condomínio 

O parcelamento do solo urbano, estabelecido mediante loteamento ou desmembramento, 

trata a respeito da subdivisão de glebas, áreas ou terrenos indivisos em lotes. É 

primordialmente regulamentado por Lei Municipal, fundamentada pela Lei Federal n.º 6.766, 

de 19 de dezembro de 1979 (BRASIL, 1979), alterada pela Lei Federal n.º 9.785, de 29 de 

janeiro de 1999 (BRASIL, 1999). As normativas que regem o parcelamento do solo urbano 

dispõem sobre procedimentos e instrumentos a serem adotados nos projetos de 

parcelamento, através de liberação de alvarás, laudo de conclusão de obras e “habite-se”. 

Desta forma, está intrinsecamente vinculado às Leis Municipais que comporão o arcabouço 

legal deste PDM. 

O parcelamento do solo no Município de Ilhota está regulamentado pela Lei Complementar 

n.º 16/2007, que institui o Código Urbanístico, que define princípios, políticas, estratégias e 

instrumentos para o desenvolvimento municipal e para o cumprimento da função social da 

cidade e da propriedade no município de Ilhota, também denominado Plano Diretor, bem 

como estabelece as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, o sistema viário, e 

providências complementares.  

O parcelamento do solo de Ilhota apresenta alguns itens a serem atualizados ou reformulados, 

que serão apresentados no relatório do Produto 9 – Projeto de Lei. Dentre outros, 

compreenderão os seguintes pontos: 

• Definir de forma clara e objetiva as exigências de conteúdo para projetos urbanísticos 

de parcelamento e demais projetos complementares; 

• Facilitar os procedimentos de aprovação de projeto, através de dispositivo para análise 

eletrônica dos processos de alvará; 

• Estabelecer etapas e prazos maiores dentro do processo de aprovação e implantação 

dos projetos de parcelamento; 

• Reestruturar os parâmetros para definição de áreas públicas verdes, de habitação de 

interesse social e de equipamentos urbanos e comunitários de forma a evitar o 

espraiamento de áreas pouco aproveitáveis; 

• Assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da 

comunidade, nos processos de parcelamento do solo para fins urbanos. 

• Garantir a continuidade da malha urbana existente, evitando ociosidade de 

infraestrutura; 
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• Reestruturar os critérios para implantação dos condomínios, diferenciando-os quanto 

ao uso (residencial ou industrial) e quanto ao gabarito (horizontal ou vertical). 

5 Sistema de Planejamento e Gestão Municipal 

Neste capítulo apresenta-se o Sistema de Planejamento e Gestão Municipal cujo objetivo é 

promover um processo de planejamento dinâmico e contínuo, que articule as políticas da 

administração municipal com os diversos interesses da sociedade, promovendo instrumentos 

para a execução e o monitoramento do desenvolvimento urbano. 

O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão será composto por: 

− Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; 

− Conselho da Cidade - CONCIDADE; 

− Sistema Municipal de Informações. 

 Gestão do Planejamento Territorial 

A implantação de uma estrutura administrativa adequada para o exercício do planejamento 

urbano, no que se refere aos recursos técnicos, humanos, tecnológicos e materiais, é 

fundamental para a implantação das propostas do PDM de Ilhota e para que este consiga 

efetivar seus objetivos integrados aos demais planos setoriais (transporte, habitação, 

saneamento, desenvolvimento econômico etc..). 

Atualmente, a gestão urbana é realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, 

que não possui técnico dedicado exclusivamente ao planejamento urbano e conta com apenas 

01 técnico responsável por manter atualizada a base cartográfica. As atividades desenvolvidas 

pela secretaria concentram-se em ações de licenciamentos e fiscalização.  

Considerando que o Plano Diretor não envolve apenas a revisão da legislação de uso cotidiano 

no Município (zoneamento, código de obras etc.), mas é um instrumento de planejamento 

territorial integrado, seus objetivos somente serão alcançados se possuir uma administrativa 

adequada e capacitada para implantá-lo. 

Deste modo, propõe-se a criação da unidade específica e dedicada exclusivamente para o 

planejamento urbano, com a finalidade de formular, definir e avaliar a política municipal de 

desenvolvimento urbano, além de: 

− Coordenar processo de planejamento e monitoramento urbano do Município; 
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− Acompanhar e avaliar a implantação das normas contidas nesta Lei Complementar e 

nas seguintes Leis: Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo; Sistema Viário; 

Parcelamento do Solo; entre outras;  

− Compatibilizar as ações do Município às da Região do Vale do Itajaí, na condução do 

desenvolvimento sustentável;  

− Captar recursos e atrair investimentos para viabilizar a implantação de programas 

planos, projetos e obras do Município;  

− Promover a implantação do Plano Diretor e analisar a necessidade de suas eventuais 

adequações futuras;  

− Coordenar as ações do plano de governo municipal;  

− Produzir, agregar e analisar informações relativas a indicadores de planejamento;  

− Promover a integração das políticas setoriais do poder público municipal.  

 Conselho da Cidade 

A Lei nº 16/2007, que institui o Código Urbanístico, criou o Conselho da Cidade de Ilhota e 

definiu atribuições e parâmetros de composição. De acordo com a normativa, o conselho é 

consultivo e deliberativo sobre os assuntos referentes ao código, ao desenvolvimento do 

município, à política de habitação de interesse social e ao meio ambiente. 

A composição do Conselho definida pelo Decreto nº 16/2017, respeita o percentual de 55% 

para representantes da sociedade civil e 45% para representantes do Poder Executivo 

Municipal, definidos pela Lei nº 16/2007, sendo formado por: 

I - 05 representantes do Poder Público:  

− Secretaria de Planejamento Urbano; 

− Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; 

− Procuradoria Geral do Município 

− Secretaria de Indústria e Comércio; 

− Secretaria de Administração; 

II - 02 representantes de Entidades dos Movimentos Populares; 

III - 02 representantes de Entidades Empresariais ligadas ao ramo do Desenvolvimento 

Urbano; 

IV - 01 representante de Entidades Sindicais de Trabalhadores ligadas ao ramo do 

Desenvolvimento Urbano; 

V - 01 representante de Entidades Profissionais; 

VI - 02 representantes de Organizações Não Governamentais - ONG’s. 

De acordo com o Código Urbanístico, os representantes da sociedade civil que integram o 

Conselho devem ser eleitos na Conferência da Cidade, por meio de regimento próprio, para 
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cumprirem um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. No entanto, verifica-se 

que a eleição não é realizada na conferência e o mandato, de acordo com o Decreto de 

nomeação, é de 3 (três) anos. 

Para evitar incompatibilidades é necessário constituir o Regimento Interno do Conselho da 

Cidade.  

 Sistema Municipal de Informação 

Para que a aplicação dos instrumentos de gestão urbana e a recuperação de mais valia sejam 

possíveis, é fundamental que o Município possua uma base de informações que integre dados 

econômicos, físicos, jurídicos, sociais e ambientais. 

A deficiência de informações fidedignas sobre a própria realidade municipal compromete não 

apenas o planejamento urbano e ambiental da cidade, como também prejudica o lançamento 

e arrecadação de receitas e o monitoramento de intervenções urbanas e políticas sociais. A 

ausência de cadastros e mapeamentos confiáveis e atualizados constitui, portanto, obstáculo 

à política fiscal e condiciona o desenvolvimento territorial e socioeconômico do Município. 

Atualmente, o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) é visto como uma ferramenta 

essencial para o desenvolvimento sustentável das cidades. A sistematização das informações 

em cadastro único facilita ou mesmo viabiliza a aplicação dos instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade (ZEIS, potencial construtivo, direito de superfície, usucapião especial 

urbana, uso da terra urbana, etc.), possibilitando a correta arrecadação dos tributos locais e 

garantindo a igualdade na tributação. 

O Governo Federal, através do Ministério das Cidades pela Portaria nº 511 de 2009, trouxe 

diretrizes para a criação, instituição e atualização do CTM. Com isso, objetiva padronizar e 

consolidar as bases cartográficas municipais, assim como, as metodologias de implementação 

de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

De acordo com a referida Portaria, o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), quando 

adotado pelos Municípios brasileiros, será o inventário territorial oficial e sistemático do 

Município e será embasado no levantamento dos limites de cada parcela, que recebe uma 

identificação numérica inequívoca. Os dados do CTM, quando correlacionados às 

informações. 
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ANEXOS 

Apresenta-se a seguir o registro de relatórios, reuniões e mensagens que retratam o histórico 

das discussões acerca das propostas de Ordenamento Territorial.  

Ao longo de todo o processo de revisão do Plano Diretor ocorreram 06 reuniões, sendo 05 

reuniões técnicas e 01 oficina comunitária. 

 

QUADRO 3 - RELAÇÃO DOCUMENTOS ANEXOS 

ANEXO DATA DESCRIÇÃO 

 

ANEXO 1 
12/02/2020 Relatório Reunião Técnica de Discussão de Propostas 

ANEXO 2 04/03/2020 Ofício nº 037/2020 

ANEXO 3 30/04/2020 E-mail - Anexo ruas para as diretrizes 

ANEXO 4 12/05/2020 E-mail - Ilhota legislação DETALHAMENTO - Macrozona (1) 

ANEXO 5 12/05/2020 
Ilhota legislação DETALHAMENTO - Macrozona (Anexo e-mail “Ilhota 

legislação DETALHAMENTO - Macrozona (1)”) 

ANEXO 6 
21/05/2020 a 

17/06/2020 
E-mail - Propostas PDM Ilhota - para confirmação (1) 

ANEXO 7 21/05/2020 
PROD. 7 - Propostas 210520 (Anexo e-mail “Propostas PDM Ilhota - para 

confirmação”) 

ANEXO 8 25/05/2020 
PROD. 7 - Propostas 210520 PRELIMINAR EDITADO (Anexo e-mail “RES: 

Propostas PDM Ilhota - para confirmação”) 

ANEXO 9 25/05/2020 E-mail - Propostas PDM Ilhota - para confirmação (2) 

ANEXO 10 17/06/2020 E-mail - Ilhota legislação DETALHAMENTO - Macrozona (2) 

Anexo 11 
23/06/2020 a 

24/06/2020 
E-mail - PRODUTO 7 PDM ILHOTA 

 

Além dos documentos supra relacionados, foram feitas sugestões, pelo secretário de 

Planejamento, via WhatsApp, principalmente no que diz respeito à alteração dos perímetros 

e zoneamentos urbanos. 
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ANEXO 1 - RELATÓRIO REUNIÃO TÉCNICA DE DISCUSSÃO DE PROPOSTAS
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ANEXO 2 - OFÍCIO Nº 037/2020
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ANEXO 3 - E-MAIL - RUAS PARA AS DIRETRIZES 
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ANEXO 4 - E-MAIL - ILHOTA LEGISLAÇÃO DETALHAMENTO - MACROZONA (1) 
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ANEXO 5 - ILHOTA LEGISLAÇÃO DETALHAMENTO - MACROZONA (ANEXO E-MAIL “ILHOTA 

LEGISLAÇÃO DETALHAMENTO - MACROZONA (1)”) 
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ANEXO 6 - E-MAIL - PROPOSTAS PDM ILHOTA - PARA CONFIRMAÇÃO (1)



 
 
 

  

 

 

Prefeitura Municipal de ILHOTA 

www.Tesetecnologia.com.br * Rua México, 1194 * CEP 82520-190 * Curitiba * PR * Tel.: 55 (041) 3024.6633 72 

 

 



 
 
 

  

 

 

Prefeitura Municipal de ILHOTA 

www.Tesetecnologia.com.br * Rua México, 1194 * CEP 82520-190 * Curitiba * PR * Tel.: 55 (041) 3024.6633 73 

ANEXO 7 - PROD. 7 - PROPOSTAS 210520 (ANEXO E-MAIL “PROPOSTAS PDM ILHOTA - PARA 

CONFIRMAÇÃO”)
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ANEXO 8 - E-MAIL - PROPOSTAS PDM ILHOTA - PARA CONFIRMAÇÃO (2) 
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ANEXO 9 - PROD. 7 - PROPOSTAS 210520 PRELIMINAR EDITADO (ANEXO E-MAIL “RES: 

PROPOSTAS PDM ILHOTA - PARA CONFIRMAÇÃO”)
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ANEXO 10 - E-MAIL - ILHOTA LEGISLAÇÃO DETALHAMENTO - MACROZONA (2) 
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ANEXO 11 - E-MAIL - PRODUTO 7 PDM ILHOTA 
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