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LEI Nº 708/81 

 

 

DISPÕE SOBRE AS NORMAS PARA ORDENAR 

E DISCIPLINAR A OCUPAÇÃO DO 

TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE. 

 

 

CARLOS FAUSTO RIBEIRO, Prefeito 

Municipal da Estância de Iguape, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal desta 

cidade em Sessão Extraordinária realizada no dia 12 de março de 

1981, aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Todo e qualquer parcelamento de terras, inclusive 

efetuado a qualquer título ou em condomínio; as 

construções, as reformas, as ampliações de edifícios; a 

ocupação de edifícios ou terrenos; os desmatamentos; e 

o desmonte de morro, cortes e aterros são regulados 

pela presente Lei, observadas, no que couberem, as 

disposições de leis federais e estaduais pertinentes. 

 

Art. 2° - Para fins de disposto nesta lei, considera-se: 

 

I. Alinhamento – a linha divisória entre o terreno de 

propriedade particular e os logradouros públicos; 

II. Área construída – soma das áreas dos pisos utilizáveis 
cobertos, de todos os pavimentos de uma edificação; 

 

CAPÍTULO II 

 

DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

SEÇÃO I 

 

DA DIVISÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO EM ZONAS 

 

Art. 3º - Dentro do território do Município ficam definidas as 

seguintes zonas: 

 

I. ZONA I (zona da orla): Compreende a faixa “non 

edificandi”, de 15 (quinze) metros de largura, além dos 

33 (trinta e três) metros compreendidos como terrenos 

de marinha de toda costa marítima e fluvial do 

município. 
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II. ZONA 2 – é a zona definida pelo perímetro qe se inicia 
no cruzamento dos eixos da Av. Eduardo Ébano Pereira 

com o a Rua Major Ricardo Krone, segue o eixo da Rua 

Major Ricardo Krone até seu final; continua pelo eixo 

da Rua Moacir Serra até atingir o sopé do morro do 

cristo, segue à direita do sopé do morro até atingir o 

eixo da Rua Prudente de Morais, continua por esta rua 

em seu eixo até atingir o eixo da Rua Princesa Izabel, 

segue o eixo da Rua Princesa Izabel até atingir o eixo 

da Av. Eduardo Ébano Pereira, segue à direita até 

atingir o ponto de partida, exclusive a área definida 

no inciso III deste artigo; 

III. ZONA 3 (Zona Histórica e Artística): com o seguinte 

perímetro inicia no cruzamento da Rua Tiradentes com 

Major Young, segue pela Rua Tiradentes, prossegue pelo 

Largo da Basílica até o Porto General Osório, onde 

deflete à direita, seguindo por este ponto até a Av. 

Princesa Izabel, onde deflete à esquerda e segue por 

esta Avenida até os fundos do lote da casa nº 110 da 

Rua das Neves; deflete à esquerda pela lateral deste3 

lote, cruza a Rua das Neves e continua pela lateral do 

lote da casa nº 119 da Rua das Neves, deflete à 

esquerda, seguindo pela Rua 15 de Novembro até a Rua 

Jeremias Júnior, deflete à direita na Praça General 

Marcondes Salgado, e segue por esta Praça  e continua 

pela lateral direita da Paca São Benedito de quem da 

praça olha a Igreja de São Benedito, deflete à esquerda 

pela mesma praça, deflete à direita contornando a 

Igreja, deflete a direita seguindo pela lateral 

esquerda da Praça São Benedito até a Major Rebello onde 

deflete à direita, segue pela referida rua até a Rua 

Papa João XXIII, onde deflete à esquerda até a Rua 

Tiradentes, onde deflete à direita desta Rua até o 

ponto inicial desta descrição. 

Ficam incluídos neste perímetro todos os lotes com 

frente para as ruas, praças, avenidas e portos 

descritos, desde a fronte até o fundo; 

IV. ZONA 4 – São as sub – zonas definidas pelos seguintes 
perímetros: 

a) parte do ponto de cruzamento da Rua Major Ricardo 

Krone com o eixo da Avenida Eduardo Ébano Pereira; 

segue por esta avenida até a cabeceira da barragem 

do Valo Grande, no seu cruzamento com a Rua São 

João, daí seguindo pela margem direita da Lagoa do 

Porto do Ribeira, até as Três Barras, de onde segue 

pela margem direita do Rio ribeira até defronte do 

Colégio Agrícola, de onde deflete à direita numa 

linha imaginária reta até atingir o sopé do morro do 

espia; daí deflete à direita seguindo sempre o sopé 

do mesmo morro até a Fonte do Senhor, daí segue pelo 
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eixo da Rua Maestro Moacir Serra, continuando pelo 

eixo da Rua Major Ricardo Krone até o ponto inicial 

desta descrição; 

b) Compreende todo o Bairro do Rocio; 

c) Compreende as áreas de Ilha Comprida, Barra do 

Ribeira, exceto aquelas definidas na ZONA 1. 

V. ZONA 5 – São as zonas assim definidas: 
a) As faixas de terreno a partir do limite interior da 

zona 1, em toda a extensão do litoral da porção 

continental do município, excetuadas as demais zonas 

descritas neste artigo; 

b) As faixas de terreno a partir de cada margem dos 

cursos d’água do Município nos pontos em que estes 

apresente largura igual o superior a 30m (trinta 

metros) excetuadas as demais zonas descritas neste 

artigo; 

c) As faixas de terreno a partir de cada margem das 

estradas nos trechos que acompanham a orla marítima 

por mais de 10 (dez) quilômetros, excetuadas as 

demais zonas descritas neste artigo. 

VI. ZONA 6 – Maciço da Juréia, Rio Verde e Praia do Uma. 
VII. ZONA 7 – compreende as demais áreas do município não 

contidas nas definições das zonas anteriores. 

 

 

SEÇÃO II 

 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS USOS 

 

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei ficam instituídas as 

seguintes classes de uso: 

I – Uni-Residencial (R1) 

II – Multi-Residencial (R2) 

III – Comercial (C) 

Estabelecimentos de comércio varejista, de 

prestação de serviço, de diversões em geral e 

outros similares a critério da Prefeitura, exceto 

aqueles previstos no inciso III; 

IV - Comercial Especial (CE) 

Estabelecimentos, tais como: oficinas 

relacionadas com veículos automotores e outros, 

postos de abastecimentos e lavagem, 

transportadoras, garagem de caminhões e de 

ônibus, atacadistas, depósitos, estabelecimentos 

que geram ou atraem tráfego pesado ou 

comercializam com materiais grosseiros, tais como 

cereais, rações, adubos, inseticidas, materiais 

de construções, bem como outros similares a 

critério da Prefeitura. 

V -  Equipamentos (E) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
                           *Estância Balneária* 

 

 

Rua XV de Novembro, 272 – Centro – CEP 11920-000 – Tel: (13) 3848-6800 - Fax: 3841.1620 – Iguape/SP. 

4 

Estabelecimentos tais como, creches, jardins de 

infância e escolas em geral pronto-socorro, 

ambulatórios, hospitais, bibliotecas, museus, 

auditórios, praças esportivas, centros 

esportivos, clubes, assim como outros similares à 

critério da Prefeitura. 

VI - Recreação e lazer a Beira Mar (L) 

Instalações que visem a recreação e o lazer 

esportivo, tais como: parques, quadras de 

esporte, “camping”, marinas, rampas de acesso 

para barcos e carroiras, assim como outros 

similares a critério da Prefeitura. 

VII - Rural (Ru) 

Estabelecimentos que se dediquem a indústria 

primária e extrativa. 

VIII – Industrial (I) 

Estabelecimentos de indústria de pequeno porte, 

não poluentes, tais como: serrarias, marcenarias, 

pesqueiros, artefatos de cimento, estaleiros, e 

todas aquelas atinentes ao desenvolvimento 

náutico. 

§ 1º - A instalação de indústrias ou estabelecimentos 

que causem poluição, ficam sujeitas a laudo da 

CETESB (Companhia Tecnológica de Saneamento 

Ambiental), garantindo o controle da poluição, a 

níveis aceitáveis para o meio ambiente. 

§ 2º - É vedado, expressamente, a instalação de 

indústrias incômodas e perigosas, em locais cujo 

raio de ação possa afetar zonas urbanizadas. 

 

SEÇÃO III 

 

DO USO E OCUPAÇÃO DAS ÁREAS E ZONAS 

 

Art. 5º - Nas zonas a que se refere o artigo 4º da presente Lei, 

os usos permitidos e as restrições a que estão sujeitas 

são os estabelecidos nos quadros seguintes: 

 

§ 1º - Na zona 1 (zona da orla): fica proibida toda e 

qualquer ocupação; em suas divisas, muros, cercas 

e outra forma de fechos terão altura máxima de 

0,60cm  (sessenta centímetros). 

§ 2º - ZONA HISTÓRICA E ARTÍSTICA 

I – Usos permitidos 

R-1 – Residencial e Unifamiliar 

R-2 – Multi-Residencial 

CO  - Comercial 

E - Equipamentos tais como – creches, jardins de 

infância, escolas em geral, pronto-socorros, 

ambulatórios, bibliotecas, museus, auditórios, 

clubes, hotéis. 
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L – parques, jardins, centros comunitários, e outros 

similares a critério da Prefeitura. 

 

II – Restrições 

 

- quadro 

 

Localização recuos Taxa 

ocup

Máx. 

Coef. 

Apro. 

Max. 

Nº 

Max. 

Pav. 

Frente Lat. de 

fachada 

Fundos 

ZH (Com exceção de) 0 0 SR 0,7 0,7 + 

0,3 de 

mezanino 

1 

Lotes compreendidos 

entre R. Pe Roma e P. 

Gal Câmara de frente p/ 

o L. Basílica; entre o 

P. Gal. Câmara e R. 7 

de Setembro de frente 

p/ a Rua Tiradentes e 

entre a Rua Tiradentes 

e Paulo Moutinho de 

frente p/ a Praça da 

Basílica 

0 0 SR 0,7 1,4 2 

 

 

§ 3º - Os logradouros públicos deverão ser 

regulamentados pela Prefeitura, de comum acordo 

com o CONDEPHAAT. 

 

Art. 6º - As áreas do município com declividade superior a 50% 

(cinqüenta por cento); o Morro da Espia desde o Canto 

do Morro até 15 km a leste e até 5 km a ao norte, na 

sua totalidade, constituem-se áreas de preservação 

permanente não sendo permitidos quaisquer construções, 

exceto aquelas de utilidade públicas definidas pelo 

poder municipal e as necessárias ao Uso Rural. 

 

Art. 7º - Em cada lote existente ou constante de projeto de 

loteamento será implantado sistema de esgotos 

domiciliares, conforme padrão da Prefeitura. 

 

§ 1° - No caso de previsão de execução de rede de água 

e/ou esgoto pelo loteador, firma loteadora ou 

entidade particular, deverá ser fornecido à 

Prefeitura, o projeto de alternativa escolhida. 

§ 2º - Excetua-se deste artigo a Ilha Comprida, que por 

decisão das autoridades sanitárias é obrigatório 

a construção de rede de esgoto com respectiva 

estação de tratamento por processo biológico. 
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Art. 8º - Qualquer empréstimo de terra ou desaterro, seja para 

qualquer fim e em qualquer localização no território do 

município, estará sujeito à aprovação pela Prefeitura, 

através do competente alvará, devendo os projetos: 

I - Não atingir terrenos com declividade superior a 

45% (quarenta e cinco por cento); 

II - Ter cobertura vegetal recomposta pelo menos com 

gramíneas na medida em que se processa a 

exploração; 

 

Art. 9º - Não serão permitidas reconstruções ou ampliações que 

visem a melhor utilização e durabilidade, seja de 

instalações, seja de edificação, nos usos em desacordo. 

 

Parágrafo único - Excetuam-se do impedimento deste artigo as 

reconstruções e ampliações que atinjam menos de 

30% (trinta por cento) da edificação ou 

instalação. 
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Usos 

Permitidos 

Localização Restrições Recuos Taxa 

Ocup. 

Max. 

Coef. 

Aprov. 

Max. 

Max. 

Nº 

Pav. 

Lotes em que 

se permite 

Frente Lateral Fundos Área 

mínima 

m2 

Frente 

mínima 

m 

V Zona 5 

R SR SR 4 1,5/SR 4 0,5 1 2 250 10 

C A menos de 50m 

de outra 

unidade 

H 

 

 

CE 

a) menos de 

100m de outro 

b) acervo 

estabelecimento 

dentro do 

terreno 

5 SR 4 0,4 0,4 2 500 20 

Motel  A menos de 

10.000m da 

cidade a 

distante entre 

si pelo menos 

1.500m 

10 10 10 0,25 0,5 2 2,500 30 

VII Zona 7 

Ru  

 

R1 

SR 15 metros das 

margens dos 

caminhos 

SR 

 

0,3 

SR 

 

0,6 

 

SR 

 

SR 

 

SR 

 

2 

 

1,500 

 

30 

II Zona 2 

RI – E – L 

– R2 

SR SR 4,00 

0 

1,50 

1,50 

4,00 

4,00 

0,5 

0,8 

1,0 

1,0 

 

2 

2 

250 10 

C 

CE 

A menos de 50m 

de outro C ou 

CE 
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IV -  Zona 4 

R1 – R2 - 

C 

SR SR 4,00 

0 

1,50 

1,50/1,50 

4,00 

4,00 

0,5 

0,8 

 

1,0 

1,0 

2 

2 

250 10 

H 

L-E – CE 

 

A menos de 50m 

de outro C ou H 

SR 

I ROCIO 

 

Usos 

Permitidos 

Localização Restrições Recuos Taxa 

Ocup. 

Max. 

Coef. 

Aprov. 

Max. 

Max. 

Nº 

Pav. 

Lotes em que 

se permite 

Frente Lateral Fundos Área 

mínima 

m2 

Frente 

mínima 

m 

R1, R2, C, 

H, L, E, 

I, C, CE 

Icapara – Raio de 3000 

metros Ponto Central Escola 

4,00 

0 

1,50 

1,50 

4,00 

4,00 

0,5 

0,8 

1,0 2 250 10 

R1, R2, H, 

L, E, I, 

C, CE 

Jairê – Raio de 2000, Porto 

Central Escola 

4,00 

0 

1,50 

1,50 

4,00 

4,00 

0,5 

0,8 

1,0 2 250 10 

R1, R2, H, 

L, E, I, 

C, CE 

Momuna – Raio de 2000m 

Ponto Central Escola 

4,00 

0 

1,50 

1,50 

4,00 

4,00 

0,5 

0,8 

1,0 2 250 10 

R1, R2, H, 

L, E, I, 

C, CE 

Barra do Ribeira – Raio de 

3000m Ponto Central Escola 

4,00 

0 

1,50 

1,50 

4,00 

4,00 

0,5 

0,8 

1,0 2 250 10 

R1, R2, H, 

L, E, I, 

C, CE 

Do Rocio até a escola do 

Baicô e 2000m além da 

escola do referido bairro 

4,00 

0 

1,50 

1,50 

4,00 

4,00 

0,5 

0,8 

1,0 2 250 10 

R1, R2, H, 

L, E, I, 

C, CE 

DO Rocio até a divisa do 

Município, seguindo a 

estrada SP-222, em direção 

a Pariquera-Açu 

4,00 

0 

1,50 

1,50 

4,00 

4,00 

0,5 

0,8 

1,0 2 250 10 
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Ru, R1, H, 

L, E 

Rio Ribeira: margem 

direita, excluindo-se as 

zonas de influência 

10,00 10 10,00 0,05 0,5 2 2500 50 

Ru, R1, 

R2, __, 

__, L, __ 

Enseada – Itapema - 

Pinheiro 

5,00 1,00 -- -- 0,4 2 -- 15 

Ru Margem esquerda do Rio 

Ribeira: proibição total de 

parcelamento do solo em 

toda a margem esquerda do 

Rio Ribeira a partir da 

divisa do Município com o 

de Registro, até o início 

do raio de influência da 

Barra do Ribeira, a contar 

de sua escola pública, 

incluindo toda a estrada 

Biguá Iguape, a partir da 

ponte dos Engenhos, até a 

divisa do município com 

Miracatu e o restante dos 

municípios circunvizinhos. 

 NÃO PODE SER LOTEADA 

Ru Morros – não será permitida 

ocupação ou parcelamento 

nos morros de todo o 

município, a partir do sopé 

dos mesmos, salvo para 

aproveitamento agrícola; 

reservar faixa de 15m de 

largura nas martinais dos 

morros, para vias de 

circulação de veículos 

NÃO PODE SER LOTEADA 
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CAPÍTULO III 

 

DO PARCELAMENTO DO SOLO 

  

SEÇÃO I 

 

DAS NORMAS TÉCNICAS 

 

Art. 10 – A área mínima destinada ao sistema de lazer, circulação, 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários será 

de 35% (trinta e cinco por cento) da Gleba. 

 

§ 1º - A área mínima citada neste artigo, 10% (dez por 

cento) deve ser utilizada em sistema de lazer e 

será vedada, expressamente, a construção de 

edifícios, de entidades privadas ou particulares. 

 

§ 2º - A área institucional (equipamentos urbanos e 

comunitários) será de 2% (dois por cento) da área 

acima mencionada. 

 

§ 3º - Somente serão aceitas áreas destinadas a sistemas 

de lazer ou equipamentos, com declividade 

inferior a 30% (trinta por cento). 

 

Art. 11 – As dimensões de lotes permitidas no parcelamento são 

aquelas constantes no artigo 5º, de acordo com as zonas e 

usos. 

 

Art. 12 – Nenhum parcelamento será permitido em terrenos baixos, 

alagadiços, insalubres ou sujeitos a inundações, antes de 

tomadas, pelo interessado, as providências necessárias 

para assegurar ou regular seu saneamento e o escoamento 

das águas, sendo que as obras necessárias para esse fim 

deverão ser realizadas juntamente com as vias de 

circulação a serem abertas. 

 

Art. 13 - O desmatamento e a terraplanagem serão permitidos apenas 

para o atendimento ao artigo anterior ou para a execução 

das obras de implantação das vias de circulação devendo 

ser mantida a cobertura vegetal existente no restante da 

área. 

 

Parágrafo único – Os empréstimos de terá que se fizerem 

necessários devem atender ao disposto nos 

artigo 8º. 

 

Art. 14 – É vedado a interrupção de cursos d’água permanentes ou 

intermitentes, assim como talvegues e leitos secos, sem 

obras que permitam o afastamento das águas de drenagem. 
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Parágrafo único – Em zonas de declividade acima de 45% (quarenta 

e cinco por centos), tais obras deverão ser 

providas de dispositivos de redução de 

velocidade de escoamento das águas. 

 

Art. 15 - As vias de circulação providas de sistema de drenagem de 

águas pluviais e de proteção contra inundações, atendidas 

as normas técnicas ditadas pelo órgão competente, e de 

proteção contra a erosão, mediante manutenção e 

recomposição da cobertura vegetal. 

 

Art. 16 - As servidões que, porventura, gravem as áreas a 

particular, deverão ser transformadas em vias de 

circulação. 

 

Art. 17 - Nenhuma via de circulação, qualquer que seja sua 

categoria, será aberta em terrenos com declividade 

superior a 60% (sessenta por cento) sem execução de obras 

de arte. 

 

§ 1º - Os taludes resultantes de cortes terão 

declividade o mais próximo possível a 100% (cem 

por cento) e os aterros terão declividade máxima 

de 50% (cincoenta por cento), altura máxima de 6 

(seis) metros e em todos os casos será exigida a 

recomposição vegetal da superfície atingida. 

 

§ 2º - A Prefeitura exigirá do interessado muros de 

arrimo ou ainda parecer técnico do IPT ou 

entidade equivalente, quanto à estabilidade do 

maciço atingido pela intervenção acima dos 

limites do parágrafo anterior. 

 

Art. 18 - As vais de circulação serão compostas por faixas 

destinadas a circulação de veículos, guias e sarjetas e 

circulação de pedestres, obedecendo as seguintes 

características: 

 

I - Faixa de circulação de veículos: composta por 

faixas de rolamento com 3,00 (três) metros cada 

uma. 

 

II – As faixas destinadas ao tráfego de pedestres 

terão 40% (quarenta por cento) da largura total 

de rolamento, com um mínimo de 4,00 (quatro) 

metros. 

 

III - As faixas destinadas a guias e sarjetas terão 

1,00 metro em seu total. 
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IV - Nos cruzamentos das vias públicas, os dois 

alinhamentos deverão obedecer a um arco de 

círculo de raio mínimo igual a 9 (nove) metros. 

 

§ 1º - As vias de circulação não poderão ter largura 

total inferior a 14 (catorze) metros, nem leito 

de rolamento inferior a 6 (seis) metros. 

 

Art. 19 - As declividades das faixas de rolamento serão: 

 

I – Declividade longitudinal: 10% (dez por cento) no 

máximo. 

II - Declividade transversal: 1% (um por cento) a 3% 

(três por cento). 

 

Art. 20 - As vias de circulação de pedestres serão compostas 

somente por faixas de passeio e deverão obedecer às 

seguintes características: 

 

I - Ter, no máximo 60m (sessenta metros) de 

comprimento e, no mínimo, 4m (quatro metros) de 

largura; 

II - Não servir de acesso único aos lotes; 

III - Ter seus extremos em vias de circulação; 

IV - Não ter cruzamentos; 

V - Não ser interrompida. 

 

Art. 21 - O parcelamento deve: 

 

I – Em qualquer plano garantir a continuidade do 

traçado das vias de circulação vizinhas; 

II - Ter vias de circulação dispostas de tal sorte que 

assegure, para as quadras, comprimento máximo de 

300 (trezentos) metros. 

 

Art. 22 - Ter margens das faixas de domínio das rodovias 

obrigatório a existência da via de circulação com largura 

mínima de 15 (quinze) metros. 

 

SEÇÃO II 

 

DAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 

 

Art. 23 - Para efeito da presente Lei, consideradas áreas de 

proteção dos recursos naturais, além daquelas previstas 

pelas legislações federais e estaduais, as quedas d’água, 

desde 60 (sessenta) metros e montante até 60 (sessenta) 

metros e jusante uma faixa de 60m (sessenta metros) a 

contar de cada margem do curso d’água. 
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Parágrafo Único - Em acordo com o decreto federal nº 6.766 de 19 

de dezembro de 1979 e estadual, ao longo de 

qualquer outro curso d’água, a faixa “non 

edificandi” para cada margem passa a ter as 

seguintes larguras mínimas: 

a) de 15 (quinze) metros para os rios que de 
30 (trinta) metros de largura; 

b) igual a metade da largura dos rios que de 
30 (trinta) a 200 (duzentos) metros de 

largura; 

c) de 100 (cem) metros para rios com largura 
superior a 200 (duzentos) metros. 

 

SEÇÃO III 

 

DA APROVAÇÃO E DO PARCELAMENTO 

 

Art. 24 - A aprovação do parcelamento, a qualquer título, em 

condomínio ou clube, deverá ser requerida à Prefeitura 

pelo proprietário do imóvel, para a expedição de 

diretrizes, com os seguintes elementos: 

 

I - Título de propriedade do imóvel; 

II - Certidões negativas de impostos municipais 

relativos ao imóvel e ao seu proprietário; 

III – Planta do imóvel assinada pelo proprietário ou seu 

representante legal e profissional habilitado e 

registrado no CREA e na Prefeitura, conforme 

especificações definidas em decreto do Executivo. 

Art. 25 - 

 

 

IV - ... Departamento competente da Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo. 

V - Projeto completos de rede de água ou de esgoto, 

se houver, com respectivo memorial técnico, 

justificando o processo, assim como os parâmetros 

empregados. 

VI - Memorial Descritivo em 3 (três) vias aprovado 

pela Secretaria da Saúde, contendo 

obrigatoriamente, pelo menos, a discrição sucinta 

do loteamento, indicação das áreas públicas que 

passarão ao domínio do município no ato de 

registro do loteamento e o cálculo analítico das 

áreas das quadras, lotes, ruas e demais partes 

que compões o loteamento. 

VII - Outros elementos que a Prefeitura julgar 

necessário. 
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Art. 27 - Como garantia das obras mencionadas no inciso II, do 

artigo anterior, o interessado oferecerá em favor da 

municipalidade: 

 

I – Uma parte da área loteada, de livre escolha da 

Prefeitura Municipal, abrangendo 20% (vinte por 

cento) dos lotes; 

II - Imóvel ou imóveis, não incorporados ao loteamento 

a ser aprovado, situado em qualquer parte do 

território do Estado de São Paulo; 

III - Carta de fiança bancária; 

IV - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional; 

V - Dinheiro, em moeda corrente nacional. 

§ 1º - O valor do imóvel ou imóveis referidos no item II 

e das garantias dos itens III, IV e V deste 

artigo serão definidos como o resultado do valor 

venal dos lotes escolhidos, conforme preceitua o 

antecedente item I; 

 

§ 2º - Os imóveis, referidos no item II deste artigo, 

terão avaliação baseada no valor venal fixado em 

planta genérica dos valores do Município, onde os 

mesmos ---- livres e ---- e isentos de quaisquer 

ônus; 

 

§ 3º - As garantias fixadas neste artigo serão sempre 

oferecidas por escrituras públicas; 

 

§ 4º - Na escritura de garantia, mencionada no parágrafo 

anterior, deverão constar especificamente, as 

divisas da área oferecida, suas características e 

confrontações, inclusive as obras e serviços pelo 

qual se obriga o parcelador, bem como o prazo 

para a execução dessa obra e serviços; 

 

§ 5º - Fica ao inteiro critério da Prefeitura municipal 

o estudo das garantias oferecidas, podendo, por 

seu livre arbítrio recusar quaisquer delas, se na 

lhe convier; 

 

§ 6º - O descumprimento das obrigações por parte do 

parcelador, além das penalidades impostas por 

esta Lei, sujeitará o mesmo as disposições da Lei 

nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

 

Art. 28 - Não caberá a Prefeitura qualquer responsabilidade pelas 

diferenças de medida dos lotes ou quadras, que o 

interessado venha a encontrar, em relação à planta. 

 

Art. 29 - A Prefeitura poderá exigir, em qualquer fase do processo, 

além dos documentos exigidos nesta Lei, informações ou 
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documentos que julgar necessários à perfeita elucidação 

do projeto. 

 

Art. 30 - A Prefeitura terá o prazo de 60 (sessenta) dias para 

aprovar ou não, o Projeto de loteamento devidamente 

protocolado na Repartição municipal competente. 

 

CAPÍTULO IV 

 

SEÇÃO I 

 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 30 - As infrações ao dispositivo da presente Lei e as 

penalidades correspondentes a cada uma delas estão 

estabelecidas no Quadro seguinte: 

 

INFRAÇÕES E PENALIDADES 

CARACTERÍSTICA DA INFRAÇÃO SANÇÃO 

 

realizar arruamento, loteamento, 

desmembramento, obras de arruamento, ou de 

loteamento, obras de corte ou de aterro, 

desmatamento, sem prévia licença da Prefeitura, 

através de alvará para execução das obras, ou 

em desacordo com licença expedida. 

embargo de 

atividade; 

Multa de 10 a 100 

salários mínimos. 

desrespeito ao embargo das obras multa diária de 

50 salários 

mínimos até a 

paralisação. 

não solicitação da licença no prazo determinado multa diária de 

20 salários 

mínimos até que 

seja cumprido o 

exigido. 

casos não licenciáveis ou em que não haja 

interesse do responsável pela continuidade da 

atividade. 

embargo da 

atividade 

multa de 10 a 100 

salários mínimos 

não recomposição da situação anterior no prazo 

determinado 

multa diária de 

50 salários 

mínimos até o 

cumprimento do 

exigido 

anunciar a venda ou promessa de venda de 

loteamento ou desmembramento sem planta 

retificada aprovada pela Prefeitura 

embargo da 

atividade; 

apreensão do 

material 

utilizado (faixa 

de publicidade, 
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barracas, 

viaturas, 

volantes, 

folhetos, etc) e 

multa de 10 a 100 

salários mínimos. 

 

CARACTERÍSTICAS DA INFRAÇÃO MULTA E/OU SANÇÃO 

 

Reincidências Apreensão dos 

materiais 

utilizados; 

Multa em dobro 

Atividade que a critério da Prefeitura, passe a 

oferecer perigo à saúde, a vida, à integridade 

física ou ao patrimônio de terceiros ou a 

provocar excessiva quantidade de pó, fulige, 

fumaça, mau cheiro, ruídos, trepidação, clarões 

ou qualquer outro incomodo. 

Multa diária de 1 

a 50 salários 

mínimos. 

Cassação de 

licença de uso 

após 30 multas. 

Não solicitação da licença no prazo devido Multa diária de 1 

a 50 salários 

mínimos até que o 

faça. 

Não solicitação da licença no prazo devido Multa diária de 1 

a 20 salários 

mínimos te que o 

faça. 

Casos em que seja indeferido o pedido de 

licença. 

Interdição da 

atividade. 

Ocupar terrenos em desacordo com as restrições 

estabelecidas. 

Embargo da obra; 

Multa de 1 a 20 

salários mínimos 

renováveis a cada 

30 dias até a 

regularização. 

Não dispor de área de estacionamento conforme 

normas estabelecidas e licença expedida pela 

Prefeitura ou utilização de áreas de 

estabelecimento para outro fim. 

Multa de 1 a 20 

salários mínimos. 

Não atender a notificação no prazo 

estabelecido. 

Multa  diária de 

1 salário mínimo 

até que o faça. 

Não solicitar regularização, parcelamentos já 

executados total ou parcialmente e não 

aprovados pela Prefeitura 

Multa diária de 

20 salários 

mínimos até o 

cumprimento 

exigido. 

Outras infrações às disposições da presente 

Lei, conforme o caso e a critério da 

Prefeitura. 

Multa variável de 

1 a 100 salários 

mínimos a 
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critério da 

Prefeitura cada 

vez que ocorrer a 

infração. 

Desrespeito ao embargo. 

Não atendimento à notificação para obtenção de 

licença da Prefeitura no prazo determinado. 

Não atendimento à notificação para recomposição 

da situação anterior. 

Multa variável de 

10 a 100 salários 

mínimos a 

critério da 

Prefeitura. 

 

Parágrafo único - As multas previstas neste artigo são 

calculadas com base no maior salário mínimo 

vigente no país. 

 

Art. 31 - Os parcelamentos não aprovados pela Prefeitura e já 

executados ou alienados, total ou parcialmente, estão 

sujeitos à ação municipal para sua regularização, 

atendendo sempre que possível às exigências desta Lei. 

 

Art. 32 - A atividade abrangida por esta Lei sendo exercida sem 

licença acarretará ao proprietário, além das sanções 

previstas pela legislação federal e nesta seção, a 

obrigatoriedade de solicitar licença no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data da notificação. 

 

Parágrafo único – Todas as obras ou intervenções nas condições 

existentes no local que, por suas 

características, não admitam ajustes para o 

atendimento ao disposto na presente Lei, não 

sendo portanto passíveis de licença, 

acarretarão ao proprietário, além das sanções 

previstas, a obrigatoriedade da recomposição 

de situação anterior em prazo determinado e 

segundo diretrizes baixadas pela Prefeitura. 

 

SEÇÃO II 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 33 – Não pode ser vedado o acesso público às praias, costões 

ou locais de interesse turístico, através de muros, 

cercas ou qualquer outro meio destinado a este fim. 

 

Art. 34 - Tampouco pode ser vedada a vista da paisagem, seja 

através de muro, cerca-viva, edificações ou qualquer 

outro elemento, a um observador que percorra a estrada de 

Icapara e outras existentes no município devendo para 

tanto tais elementos: 
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I - estar abaixo do plano horizontal que passa por 

qualquer ponto considerado das estradas entre o 

observador e a paisagem em questão; 

II - estar situados a, pelo menos, 100m 9cem metros) 

da margem da estrada em direção da paisagem 

considerada, observados _____ exigido. 

 

Art. 35 - Os proprietários de área que abranja a totalidade de, 

pelo menos um acidente geográfico do território do 

município, poderá preparar as exigências especiais em sua 

área de abrangência, desde que: 

 

I - Não infrinjam os dispositivos da presente Lei: 

II - Sejam aprovados por, proprietários que 

representem, pelo menos 2/3 (dois terços) da área 

abrangida. 

 

Art. 36 - O proprietário do imóvel em processo de parcelamento 

informará aos compradores de lotes sobre as restrições e 

obrigações a que os mesmos estejam sujeitos pelos 

dispositivos deste Lei. 

 

Parágrafo único - A Prefeitura poderá exigir, a qualquer momento a 

comprovação do cumprimento do disposto neste 

artigo. 

 

Art. 37 - A Prefeitura não assume qualquer responsabilidade pelos 

prejuízos eventualmente causados a terceiros em 

conseqüência da execução de planos autorizados. 

 

Art. 38 - Excetuam-se das exigências desta Lei os parcelamentos que 

até a data de sua publicação tenham obtido a concordância 

da Prefeitura. 

 

Parágrafo único – Qualquer modificação nas diretrizes do projeto 

aceito pela Prefeitura, deverá atender ao 

disposto nesta Lei. 

 

Art. 39 - Fica proibido qualquer tipo de parcelamento, em toda sua 

extensão, no trecho que vai da Ponte dos Engenhos, até a 

divisa do Município, sentido de Miracatu (Estrada de 

Biguá – Iguape). 

 

Art. 40 - A área a ser destinada para a Zona Industrial, será 

determinada por Lei específica a ser oportunamente 

promulgada. 

 

§ 1º - As indústrias de pequeno porte referidas no item 

VIII – do artigo 4º, só serão permitidas no 

bairro do Rocio. 
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§ 2º - As mesmas indústrias serão permitidas na Ilha 

Comprida através de legislação própria a ser 

oportunamente promulgada. 

 

Art. 41 - Os casos omissos serão resolvidos pelo executivo, o qual 

baixará as normas que se fizerem necessárias para a 

aplicação da presente Lei. 

 

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei nº 639/80 de 24 de janeiro de 1980 e lei nº 691/80, 

de 04 de novembro de 1980. 

 

Art. 43 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 

IGUAPE, EM 13 DE ABRIL DE 1981. 

 

 

 

 

CARLOS FAUSTO RIBEIRO 

Prefeito Municipal 
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III - Área de uso institucional – o espaço reservado a 

fins específicos de utilidade pública tais como, 

educação, saúde, cultura, administração; 

IV - Área livre de uso público – o espaço reservado a 

atividades culturais, cívicas, esportivas, e 

contemplativas da população, tais como, praças, 

bosques, etc...; 

V - Área ocupada – e área da projeção horizontal do 

edifício sobre o terreno; 

VI - Arruamento – o parcelamento de uma gleba mediante 

abertura de vias de circulação; 

VII - Coeficiente de aproveitamento – a relação entre 

a(s) área(s) construída(s) de edificações e a 

área do respectivo terreno; 

VIII - Desmembramento – forma de parcelamento em que é 

efetuada a subdivisão de área em lotes para 

edificações na qual seja aproveitado o sistema 

viário oficial da cidade ou vila, sem abertura, 

prolongamento ou modificação de vias e 

logradouros públicos, de acordo com os 

dispositivos da presente Lei; 

IX - Edificação em desacordo – aquela já existente à 

data da promulgação desta Lei com áreas, recuos, 

coeficiente de aproveitamento ou taxa de ocupação 

em discordância com o estabelecido no Capítulo 

II; 

X - Faixa de rolamento – cada uma das faixas que 

compõe a área destinada ao tráfego de veículos 

nas vias de circulação; 

XI - Frente de lote – divisa lindeira à via oficial de 

circulação; 

XII - Fundo de lote – divisa oposta à frente; 

XIII - Gleba – a área de terra que ainda não foi objeto 

de desmembramento ou loteamento; 

XIV - Lote – a parcela de terreno com pelo menos uma 

divisa lindeira à via de uso comum do povo, 

destinada à circulação de veículos resultante de 

qualquer parcelamento e que apresenta a área 

menor do que o módulo rural estabelecido pelo 

INCRA para o município; 

XV - Loteamento – forma de parcelamento em que é 

efetuada a subdivisão de área em lotes destinados 

à edificação de qualquer natureza com abertura de 

logradouros públicos; 

XVI - Loteamento em condomínio – o parcelamento de uma 

gleba em lotes atendido o disposto nesta Lei, 

demarcados ou em fração ideal e cujos acessos e 

vias de circulação internas podem ser controladas 

pelos condôminos; 
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XVII - Ocupação do imóvel – a execução de qualquer 

instalação ou edificação em lote ou gleba 

edificados ou não; 

XVIII –Parcelamento – subdivisão de glebas ou lotes nas 

formas de desmembramento ou loteamento; 

XIX - Planta retificada do parcelamento – planta do 

parcelamento expressando as características de 

área após a implantação das obras viárias pelo 

interessado e incorporando os ajustes que 

houverem sido necessários; 

XX - Profundidade do lote – distância, medida na 

horizontal, entre e uma paralela a esta, que 

passa pelo ponto médio de sua divisa de fundo; 

XXI - Recuo – a distância entre o limite externo da 

projeção horizontal da edificação e a divisa do 

lote; 

XXII - Taxa de ocupação – a relação entre a área ocupada 

e a área total do terreno; 

XXIII –Uso do edifício ou terreno – a atividade exercida 

no edifício, em parte dele ou no terreno; 

XXIV - Uso em desacordo – aquele já existente na data da 

promulgação desta lei em discordância com o 

estabelecido no Capítulo II; 

XXV - Uso misto – a utilização do mesmo lote ou 

edificação por mais de uma categoria de uso; 

XXVI - Uso principal – a categoria de uso predominante 

num mesmo lote ou edificação; 

XXVII –Via de circulação – o espaço de uso comum do povo 

e destinado à circulação de veículos e de 

pedestres; 

XXVIII-Via de circulação interrompida – a via da 

circulação ou a via de circulação de pedestres da 

qual uma ou ambas as extremidade não desemboque 

em outra via de circulação; 

XXIX - Via de circulação de pedestres – o espaço de uso 

comum do povo e destinado exclusivamente à 

circulação de pedestres. 

 

 


