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MENSAGEM 

Não é à toa que o Município de Cotiporã é conhecido como “a Joia da Serra Gaúcha”.  As inúmeras 

belezas naturais, aliadas às heranças culturais deixadas pelos imigrantes que aqui chegaram no final do 

século XIX, são motivos de orgulho para a população. A arquitetura remanescente da época da colonização, 

nos arredores da Praça Matriz, mantém viva a herança deixada pelos antepassados que deram os primeiros 

passos na construção desta charmosa cidade repleta de potenciais. Potenciais estes que, se bem explorados, 

poderão trazer cada vez mais desenvolvimento ao Município em suas mais diversas áreas. 

É importante lembrar que, ao contrário do que muitos pensam, desenvolvimento não significa, 

necessariamente, crescimento. Conforme dados divulgados no Censo do IBGE, a população do Município 

era de 3.917 pessoas em 2010, não havendo indícios de que este número tenha aumentado consideravelmente 

com o passar dos últimos anos.  

Já no que diz respeito ao desenvolvimento, Cotiporã vem caminhando a passos largos. Novos 

loteamentos surgiram, ou foram regularizados, em áreas estratégicas; lotes urbanos, antes baldios, vem sendo 

ocupados; novos empreendimentos surgiram na área central; diversos espaços públicos foram qualificados e 

indústrias locais se fortaleceram.  

No que diz respeito à mobilidade urbana, foram criadas ciclovias e ciclofaixas seguindo a tendência 

mundial das cidades desenvolvidas. Ruas estratégicas foram abertas melhorando as conexões intraurbanas e 

os passeios públicos estão em processo de regulamentação. Além disso, muitas ruas foram pavimentadas, das 

quais pode-se destacar a estrada de ligação com o Município de Bento Gonçalves. Sua pavimentação, ainda 

que parcial, abre um importante leque de oportunidades, uma vez que aproxima Cotiporã do Município 

vizinho, uma das mais potentes economias do Estado, consolidado como um dos maiores polos turísticos 

nacionais.  

Medidas como estas tem, como resultado, um aproveitamento mais democrático e igualitário da 

cidade, trazendo mais qualidade de vida à população. Entretanto, ainda há muitas situações a serem 

avaliadas, que foram objetos de recorrentes estudos deste Plano Diretor.  

Atualmente, o Município não possui legislações mais específicas quanto a impacto de vizinhança. 

Isso significa que, se houver a intenção de instalação de uma grande indústria, geradora de grande poluição 

física e sonora, além de exacerbados fluxos de cargas, no centro da cidade, não há instrumentos legais para 

impedir que isso aconteça.  
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Da mesma forma, não há um maior cuidado urbanístico que impeça altas construções nas divisas em 

qualquer região da cidade, que viriam a prejudicar a iluminação e ventilação natural das edificações vizinhas, 

fundamentais para a salubridade e habitabilidade das mesmas, uma vez que se trata de uma das regiões mais 

úmidas e gélidas do Estado.  

Ainda, o patrimônio histórico de Cotiporã, de suma importância na identidade cultural da cidade 

como já mencionado anteriormente, não possui qualquer tipo de preservação e proteção legal, ficando 

suscetível a eventuais demolições e intervenções que venham a descaracterizá-las.  

No que diz respeito à mobilidade urbana, há uma imensa quantidade de passeios públicos sem as 

devidas condições para o fluxo de pedestres, ausência de rampas e faixas de travessia que comprometem a 

acessibilidade universal, ausência de rótulas e trevos em locais estratégicos, além de vias estreitas de mão 

dupla onde é permitido estacionar, causando transtornos.  

Já no que diz respeito ao turismo, percebe-se que as belezas naturais carecem da devida proteção, 

bem como maiores investimentos por parte da iniciativa privada de modo a atrair um público mais amplo e, 

consequentemente, potencializar o turismo como polo criador de emprego e renda no Município, articulando 

os diversos setores da sociedade buscando-se a colaboração mútua e incentivos a novos empreendimentos. 

Por estas e outras razões, mesmo que não haja a obrigatoriedade legal para tal, Cotiporã aderiu ao 

projeto para a elaboração do Plano Diretor Municipal, desenvolvido pelos técnicos do Município com 

capacitações e assessoria realizadas pela Universidade de Caxias do Sul, juntamente com outros 18 

municípios da região, propondo soluções criativas, sustentáveis e economicamente viáveis, para cada uma 

das problemáticas acima discriminadas.  

Foi um longo processo de capacitações, trocas de informações, debates com a população por meio de 

audiências públicas e reuniões setoriais. Foram abordados temas das áreas econômica, urbanística, 

ambiental, histórico-cultural, demográfica e de mobilidade urbana, para que o resultado pudesse consistir em 

proposições de curto, médio e longo prazo, fazendo com que o Município se desenvolva de maneira 

sustentável e ordenada, de modo a proporcionar maior qualidade de vida e mais oportunidades para a 

população.  

É importante ressaltar que, cada vez mais, o público jovem vem se especializando nas mais diversas 

áreas, seja por meio de cursos técnicos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e outros. A 

necessidade de inserção desta mão de obra qualificada no mercado de trabalho demanda, do Município, uma 

maior preparação para absorvê-la. Sendo assim, novos empreendimentos produtivos devem ser incentivados, 

favorecendo a disseminação do conhecimento e a diversificação progressiva da economia local.  
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Por fim, de acordo com o disposto no parágrafo único, artigo 10 da Lei 10.257, de 10 de julho de 

2001, Estatuto da Cidade, este instrumento "estabelece normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental”. Isto significa explorar os potenciais e afrontar as adversidades, gerando 

um melhor cenário para esta e, principalmente, para as futuras gerações.  

José Carlos Breda 

Prefeito Municipal 

 

Arq. Guilherme Joner 

Coordenador do Departamento de Desenvolvimento e Urbanismo  
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PROJETO DE LEI Nº 00, DE 00 DE XXXX DE 2019. 

DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM), QUE 

ABRANGE TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ, 

RIO GRANDE DO SUL. 

 
 José Carlos Breda, Prefeito Municipal de Cotiporã, Estado do Rio Grande do Sul. 

 Faço Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei, 

 

PARTE I 

DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º: O Plano Diretor, que integra o processo de planejamento permanente do Município, é o 

instrumento básico, abrangente e estratégico da política de desenvolvimento do Município, compondo um 

conjunto de objetivos e diretrizes capazes de orientar a ação governamental e privada na gestão da cidade. 

Art. 2º: O Plano Diretor, consubstanciado nas políticas, nas diretrizes e nos instrumentos desta Lei, tem 

por objetivo realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, garantir o bem-

estar e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Cotiporã, mediante: 

I - A implantação do processo permanente de planejamento e do correspondente sistema de práticas e rotinas de 

acompanhamento do Plano Diretor, com subsequentes revisões e adaptações; 

II - A garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 

as presentes e futuras gerações; 

III - A promoção da distribuição justa e equilibrada da infraestrutura e dos serviços públicos, repartindo as 

vantagens e ônus decorrentes da urbanização; 

IV - A promoção de políticas setoriais, compatibilizando o desenvolvimento urbano com a proteção do meio 

ambiente, através de sua utilização racional, voltada à conservação e recuperação do patrimônio natural, em 

benefício das atuais e futuras gerações; 

V - O fomento à saúde, educação, cultura, turismo, esporte e lazer; 

VI - O estímulo à população para a defesa dos interesses coletivos, reforçando o sentimento de cidadania e o 

reencontro do habitante com a cidade; 

VII - A busca da compatibilização do desenvolvimento local com o dos municípios vizinhos, visando à efetiva 

integração com a Região da Serra Gaúcha. 

VIII - A garantia de mecanismos de participação da comunidade no planejamento urbano e na fiscalização de sua 

execução; 
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IX - O estímulo ao desenvolvimento industrial, sem prejuízo de políticas específicas de incentivo à agricultura 

tradicional do Município. 

X - A preservação do patrimônio histórico e cultural; 

XI - O estímulo ao turismo como potencial gerador de emprego e renda no Município. 

XII - O estímulo ao desenvolvimento sustentável da cidade, garantindo que as propriedades cumpram a sua 

função social. 

SEÇÃO I 

DAS POLÍTICAS DO PLANO DIRETOR 

Art.3º:  São políticas do Plano Diretor: 

I - Manter um sistema atualizado de informações econômicas, sociais, físico-territoriais e administrativas à 

disposição da comunidade; 

II - Priorizar a participação da sociedade nos programas e projetos a serem implantados; 

III - Capacitar, através de tecnologia moderna, o sistema de planejamento; 

IV - Promover a integração entre os diversos setores: agricultura, pecuária, indústria, comércio, serviços e demais 

atividades econômicas, equilibrando e diversificando a economia do Município; 

V - Incentivar e exigir a ocupação dos vazios urbanos, mediante a utilização dos instrumentos urbanísticos 

previstos nesta Lei e no Estatuto das Cidades; 

VI - Proporcionar o alcance dos equipamentos e serviços básicos e sociais a todos os setores do Município; 

VII - Preservar, recuperar e proporcionar a adequada utilização dos mananciais municipais e dos demais recursos 

naturais; 

VIII - Implantar a estrutura viária básica, visando à integração de todos os setores do Município; 

IX - Considerar os aspectos regionais e suas influências no desenvolvimento do Município. 

Art. 4º: São diretrizes do Plano Diretor, para se firmar as políticas do artigo 3º desta Lei: 

I - Diretrizes para o desenvolvimento econômico: 

a) consolidar as áreas industriais existentes no zoneamento urbano e estimular a criação de outras, dando 

prioridade às indústrias sem poluição ou menos poluidoras; 

b) promover política de desenvolvimento industrial baseada na diversificação das atividades produtivas, 

estimulando as empresas a gerarem empregos para a população local; 

c) estimular a criação de associações dos diferentes setores econômicos, visando a colaboração mútua entre a 

iniciativa privada entre si, juntamente com o poder público; fomentando a especialização e desenvolvimento das 

empresas locais por meio de cursos de especialização, palestras e seminários; 

d) estimular as empresas a efetuarem seus faturamentos no Município; 

e) promover programas de desenvolvimento do setor turístico, cultural e de lazer, em consonância com a 

utilização racional e adequada dos bens naturais e culturais existentes, equipamentos e serviços básicos. 
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f) explorar o turismo como atividade geradora de emprego e renda, articulando o poder público com a iniciativa 

privada para estimular novos empreendimentos no ramo; 

g) garantir a preservação do patrimônio histórico do Município, criando incentivos para tal, estimulando, 

preferencialmente, empreendimentos de cunho turístico. 

II - Diretrizes para desenvolvimento social: 

a) capacitar e conscientizar a população para a defesa de seus interesses por meio do incentivo e promoção de 

debates, assegurando o direito ao exercício de cidadania; 

b) promover programas de apoio às entidades que buscam o atendimento das necessidades e aspirações do 

cidadão e propiciem o desenvolvimento das funções sociais do Município; 

c) promover o atendimento básico nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer; 

d) facilitar a circulação da população dentro do Município por meio de um sistema viário lógico e coerente, um 

sistema de transportes abrangente e de qualidade, além de garantir a infraestrutura necessária nos passeios 

públicos para deslocamentos de pedestres; 

e) preservar o meio ambiente, como forma universal de garantir a qualidade de vida, e o patrimônio histórico e 

cultural, como instrumento de identidade e cidadania. 

III - Diretrizes para o desenvolvimento físico-territorial: 

a) fiscalizar o atendimento ao zoneamento urbano e rural, garantindo a obediência aos regimes urbanísticos, 

prevenindo a incompatibilidade de usos e acompanhando os resultados obtidos; 

b) fiscalizar o atendimento à lei do parcelamento do solo, garantindo o atendimento a todas as diretrizes previstas 

na mesma; 

c) impedir o parcelamento do solo irregular, bem como a especulação imobiliária e a criação de empreendimentos 

sem que haja a infraestrutura adequada; 

d) estimular a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o 

estabelecimento de normas especiais de urbanização e revitalização, uso e ocupação do solo e edificação, 

considerada a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 

e) estimular e garantir o cumprimento da função social da propriedade, incentivando ocupação dos vazios urbanos 

em locais já densamente edificados e com infraestrutura disponível e ociosa, nos termos da Constituição Federal e 

Estatuto das Cidades. 

f) estimular a compatibilização da mobilidade urbana com o uso do solo nas diferentes zonas da cidade. 

§ 1º - Qualquer obra, seja ela de construção, ampliação ou demolição, localizada no território do Município, seja 

na área urbana ou rural, não poderá iniciar sem o respectivo Alvará, a ser expedido pela Prefeitura Municipal. 

§ 2º - Qualquer edificação, localizada no território do Município, seja na área urbana ou rural, não poderá ser 

ocupada sem a Carta de Habitação, expedida pela Prefeitura Municipal. 

§ 3º - Em um prazo máximo de 6 (seis) meses, deverá ser revisado e atualizado o Código de Obras Municipal. 
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CAPÍTULO II 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS 

SEÇÃO II 

DAS VOCAÇÕES 

Art. 5º – Ficam definidas as seguintes vocações do Município de Cotiporã: 

I - Vocação da produção primária, especialmente a viticultura; 

II - Vocação de diversidade industrial, em especial atividades relacionadas à produção de joias e esquadrias, além 

de frigoríficos; 

III - Vocação de turismo, com imenso potencial de cunho natural, cultural e histórico; 

Parágrafo único: As vocações aqui elencadas, além de constituírem-se elementos fundamentais para o 

desenvolvimento de Cotiporã, são também diretrizes fundamentais a serem perseguidas, respeitadas e 

incrementadas pela administração pública em parceria com a iniciativa privada. 

 

SEÇÃO III 

DOS RECURSOS ECONÔMICOS E DA FORÇA DE TRABALHO 

Art. 6º: Será monitorado, pelo Município, o conjunto de informações econômicas, cujos dados avaliem o 

capital investido, os tributos gerados, a qualidade, quantidade, remuneração e origem da mão-de-obra utilizada, 

bem como a infraestrutura à disposição e a necessária, principalmente, os equipamentos urbanos de energia 

elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Art. 7º: Deverão ser implementadas ações para capacitação de mão de obra local dos munícipes com o 

fim de atender as demandas quando necessário para a indústria, agricultura, comércio e prestação de serviços. 

Art. 8º: O Município incentivará a criação de um sistema econômico-solidário, através da implantação de 

redes que integrem unidades de produção regidas pelo associativismo, cooperativismo ou autogestão, entendidas 

como empreendimentos de produção, comércio e serviços e unidades de consumo, permitindo a geração de postos 

de trabalho e o incremento da renda dos participantes e o fortalecimento da economia local, visando, desta forma, 

a uma sociedade realmente comprometida com um desenvolvimento social sustentável. 

 

SEÇÃO IV 

DAS INDÚSTRIAS 

Art. 9º: Deverão ser consolidadas e fortalecidas as Zonas Industriais, promovendo a infraestrutura 

necessária para as indústrias já existentes e para as futuras; 

Art. 10º: A política municipal de industrialização deverá adequar-se aos princípios do presente Plano 

Diretor, incentivando o crescimento industrial equilibrado e racional, de forma a atender às demandas sociais e 

econômicas do Município. 
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Art. 11º: As indústrias deverão instalar-se, preferencialmente, nas Zonas Industriais delimitadas neste 

instrumento, que localizam-se próximas ao perímetro urbano, aproximando a mão de obra dos demais serviços da 

cidade e assim evitando a dispersão urbana. 

Art. 12º: As áreas ou zonas industriais somente poderão se situar junto às cabeceiras de mananciais se 

tomadas as devidas precauções no que se refere à proteção dos recursos naturais, segundo diretrizes dos órgãos 

municipais, estaduais e federais competentes. 

Art. 13º: Não poderão ser instaladas no Município indústrias poluentes ou perigosas, segundo os padrões 

da FEPAM, e/ou que estejam em desacordo com normas Federais, Estaduais e Municipais vigentes. 

§ 1º - Nenhuma indústria poderá ser instalada no Município sem os devidos licenciamentos, a serem fornecidos 

pela Prefeitura Municipal, bem como demais órgãos externos, se for o caso. 

 § 2º - O Município poderá desenvolver programas de assessoria técnica para fins de orientação, regularização e 

construção de agroindústrias. 

Art. 14º: Deverá ser priorizada, no planejamento de infraestrutura viária, a criação e o desenvolvimento 

da via perimetral indicada neste instrumento, fazendo com que o fluxo de cargas seja realizado de forma mais 

rápida e eficaz, externamente à área central do Município. 

 

SEÇÃO V 

DO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Art. 15º: Deverá ser incentivado o setor terciário através da consolidação das Zonas do Corredor Ativo 

previstas neste instrumento, configurando atrativos não só para a população local como também para aquela dos 

municípios vizinhos, garantindo a compatibilidade com os demais usos existentes. 

Art. 16º: O Município estimulará a instalação de empreendimentos comerciais e de serviços nos prédios 

históricos, principalmente nas Zonas do Corredor Ativo, Zonas Centrais Históricas, e Zona de Proteção Histórica, 

unindo o interesse na preservação das edificações às possibilidades de maior atratividade da área central.  

Parágrafo único: Ainda que sejam priorizadas as zonas acima discriminadas para o incentivo à 

instalação de empreendimentos comerciais, as demais também poderão recebe-los a fim de estimular a 

diversificação de uso do solo, desde que respeitado o disposto no ANEXO VII - RESTRIÇÕES. 

Art. 17º: A Administração Pública deverá formular uma política municipal voltada ao setor terciário, 

levando em conta: 

I - Comércio e serviços ligados ao turismo; 

II - Comércio de artesanatos e produtos coloniais típicos da região; 

III - Programas de incentivo ao setor hoteleiro e hospedagem alternativa; 

IV - A definição de locais apropriados para comercialização de produtos agrícolas produzidos no Município; 

V - A realização de feiras e exposições para divulgar a produção municipal. 
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SEÇÃO VI 

DO LAZER E TURISMO 

Art. 18º: Deverão ser implementadas ações visando a integração do Município no cenário turístico 

regional, aproximando-o das rotas turísticas já consolidadas existentes nos municípios de Bento Gonçalves, Faria 

Lemos, Monte Belo do Sul, Veranópolis, Vila Flores, Fagundes Varela, Guaporé, Dois Lajeados, São Valentim e 

Nova Prata. 

Art. 19º: Deverá ser fortalecido o Roteiro Termas e Longevidade do qual o Município faz parte. 

Art. 20º: Caberá ao Município implementar as propostas contidas no Plano Municipal de Turismo, 

criando mecanismos complementares e convergentes ao mesmo, reafirmando uma tendência de crescimento 

econômico neste setor. 

§ 1º - Para as ações previstas no caput deste artigo deverão ser ouvidos os conselhos municipais pertinentes, as 

entidades representativas dos setores de interesse turístico. 

§ 2º - Para o fomento global da atividade turística, conforme disposto no caput deste artigo, deverão ser tomadas 

as seguintes medidas: 

I - Criação e divulgação, nos meios físicos e eletrônicos, de catálogos contendo informações publicitárias, dados 

do Município, bem como roteiro para visitação; 

II - Articulação com a iniciativa privada, sob gerenciamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com a 

iniciativa privada, qualificando e ampliando os roteiros turísticos e apoiando empreendimentos turísticos, como 

hotéis, parques naturais, pousadas, sítios de recreação abertos ao público, bistrôs, cafés, restaurantes, comércios 

de artesanato, eventos temporários de caráter turístico e outros; 

III - Incentivo ao desenvolvimento do artesanato e produtos coloniais como atividade ligada ao turismo, 

incentivando a sua exposição nos estabelecimentos de comércio local; 

VI - Trabalhos de programação visual e da paisagem urbana e rural para orientação do turista, incluindo 

sinalização viária, totens informativos, e outros; 

V - Apoio à realização de congressos, palestras e seminários relacionados; 

VI - Criação e implantação de mobiliário urbano próprio, com uma identidade visual que remeta às atividades 

vocacionais do Município; 

VII - Fomentar a criação e o desenvolvimento estabelecimentos de estadia, inclusive hospedagem alternativa; 

VIII - Incentivo à utilização e revitalização das edificações de caráter histórico e cultural, principalmente aquelas 

localizadas nas Zonas Centrais Históricas, para fins turísticos, mantendo as suas características arquitetônicas e 

expondo, por meio de totens, placas e outros, as suas peculiaridades culturais. 

IX - Promover parcerias com proprietários rurais, produtores e associações, visando ao desenvolvimento do 

turismo rural; 

X - Ampliação, organização e divulgação dos roteiros e eventos culturais, históricos e ecológicos; 
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XI - Fortalecer os eventos turísticos já existentes no Município, especialmente a Festa in Vêneto, o Natal in 

Vêneto e a Festa do Colono, promovendo a criação de eventos esporádicos de menor porte a fim de fomentar os 

valores culturais, históricos e comerciais locais, e mantendo o calendário municipal atualizado nos meios digitais; 

XII - Promover a articulação com associações e entidades, fomentando a criação de rotas cicloviárias urbanas e 

rurais. 

XIII - Incentivar a inserção do Município nas mídias digitais, especialmente aplicativos, blogs e websites 

voltados para o turismo; 

XIV - Promover a implantação de locais para desenvolvimento de agronegócios; 

XV - Promover treinamentos para funcionários do comércio e prestação de serviços para melhor atender os 

clientes e turistas através da realização de programas de parcerias com o SEBRAE, SENAC, SENAI e outras 

entidades congêneres, bem como com a iniciativa privada. 

XVI - Incentivar o aprendizado de línguas estrangeiras pela população local, principalmente inglês e italiano; 

Art. 21º: O Município designará áreas, de vocação turística já reconhecidas e consolidadas, que possam 

ser exploradas turisticamente, decretando-as de interesse público, podendo recorrer a desapropriações, concessões 

e outros instrumentos previstos na legislação vigente. 

 

SEÇÃO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO, DOS INVESTIMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 22º: A Administração Municipal, tendo como objetivo principal atender ao interesse público através 

do desenvolvimento econômico e social do Município, se norteará pelas seguintes ações: 

I - planejamentos das atividades dentro do Município, através de programas de incentivo ao desenvolvimento; 

II - coordenação das ações necessárias à execução dos serviços; 

III - racionalização de procedimentos e adoção de práticas operacionais administrativas. 

§ 1º - Além do Plano Diretor, são instrumentos básicos da ação municipal, tendo em vista o que trata o caput 

deste artigo: 

a) Plano Plurianual de Investimentos; 

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

c) Lei de Orçamento Anual. 

§ 2º - Os investimentos e serviços públicos deverão ser previstos e executados respeitando-se as diretrizes 

previstas na presente Lei. 

§ 3º - A aplicação dos recursos públicos deverá ser realizada de forma transparente, com a devida prestação de 

contas à população. 
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CAPÍTULO III 

DOS ASPECTOS SOCIAIS 

SEÇÃO I 

DA CULTURA 

Art. 23º: Compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo programar, promover, implementar e 

incentivar as atividades culturais e, principalmente: 

I - Criar condições para que a comunidade participe do processo cultural. 

II - Promover e supervisionar pesquisas e eventos culturais; 

III - Promover a difusão cultural; 

IV - Apoiar todos os festejos tradicionais da cidade; 

V - Elaborar convênios para execução de programas culturais, juntamente com as entidades promotoras; 

VI - Elencar os atrativos e potencialidades culturais do Município para promoção e divulgação da cidade; 

VII - Reconstituir, através de pesquisas, dentro e fora do Município, a história da cidade desde a sua fundação, 

atualizando-a a cada ano; 

VIII - Criar leis de incentivos fiscais em benefício da cultura; 

IX - Incentivar o folclore e as tradições populares; 

X - Zelar pelo patrimônio artístico, histórico, arqueológico, monumental, ambiental, paisagístico, biográfico e 

cultural do Município, com o apoio técnico das diversas Secretarias Municipais; 

XI - Propor o inventário e, se necessário, o tombamento de edificações consideradas históricas pelo Município, 

podendo conceder incentivos fiscais para a sua preservação por meio de legislação específica. 

Parágrafo único: O Município terá um prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de vigência do Plano 

Diretor, para a elaboração da lei específica para fins de inventário e tombamento do patrimônio histórico. 

Art. 24º: A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo deverá estreitar as ligações com os órgãos 

governamentais e entidades mantenedoras da cultura, visando obter informações e assessoria técnica para o 

desenvolvimento de atividades. 

Parágrafo único: Deverá ser criado o Plano Municipal da Cultura em um período de até 02 (dois) anos, a 

contar da data de vigência do Plano Diretor. 

Art. 25º: A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo deverá elaborar um planejamento de 

programações destinadas à Casa da Cultura, visando mantê-la ativa, configurando um atrativo tanto ao turista 

como também à comunidade cotiporanense. 

§ 1º - A Casa da Cultura  de Cotiporã deverá reunir e conservar documentos, livros, discos, fitas, objetos e peças 

de diversos gêneros que contribuam para o conhecimento e estudos dos movimentos sociais, religiosos, artísticos 

e econômicos do Município, bem como as biografias de seus filhos ou homens ilustres e de real valor nele 

radicados, com relevantes serviços prestados à causa pública, a fim de incentivar a difusão dos conhecimentos e a 

educação cívica do povo, em tudo quanto se refira ao seu passado. 
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§ 2º - O Município deverá investir em exposições interativas, com a utilização de equipamentos tecnológicos para 

a disseminação dos dados históricos, atraindo o público jovem. 

Art. 26º: A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deverá dar continuidade aos programas que 

objetivam o desenvolvimento de novos talentos. 

Art. 27º: A Biblioteca Municipal deverá ser permanentemente atualizada com um acervo capaz de 

atender a demanda, tendo as especificações de uma biblioteca moderna e informatizada, para que atinja o pleno 

desenvolvimento das suas atividades, sendo, inclusive, interligada com outras bibliotecas do país. 

Parágrafo Único: Compete à Biblioteca Municipal: 

I - Promover a aquisição, classificação, catalogação, guarda e conservação de livros, folhetos, gravuras, 

publicações e quaisquer outros documentos de interesse geral; 

II - Sugerir convênios com o fim de incrementar, desenvolver e atualizar o seu acervo patrimonial; 

III - Realizar, periodicamente, campanhas objetivando incentivar a frequência da população; 

IV - Manter registros de bibliografias e referências; 

V - Zelar pela organização do acervo e pelo sistema de catalogação e empréstimos dos livros 

VI - Realizar o inventário periódico do seu acervo; 

VII - Estudar e propor projetos de expansão da biblioteca. 

Art. 28º: Poderão ser financiados projetos culturais mediante a criação de fundos específicos, 

possibilitando a difusão das manifestações culturais, mediante, inclusive, convênios e parcerias com a iniciativa 

privada. 

Art. 29º: O Município priorizará o Anfiteatro para promover eventos culturais e outras atividades. 

Art. 30º: As Secretarias Municipais de Turismo e Cultura e da Educação e Desporto trabalharão em 

conjunto com o órgão responsável pelo Meio Ambiente, visando à implantação de Centro de Estudos Ambientais. 

Art. 31º: Todo material coletado nas pesquisas históricas, considerados relevantes, poderá ser editado em 

livretos e/ou catálogos para divulgação da cidade. 

Art. 32º: Devem ser incentivadas ações para o ensino de artes e de desenvolvimento cultural, em especial 

para as comunidades mais carentes. 

SEÇÃO II 

DO ESPORTE 

Art. 33º: A Secretaria Municipal de Educação e Desporto, objetivando o pleno desenvolvimento físico, 

emocional e social dos habitantes do Município, adotará medidas que visem: 

I - Administrar e manter as atividades do desporto para que as modalidades esportivas possam ser desenvolvidas 

de maneira prazerosa; 

II - Integrar as atividades através de diferentes atividades e eventos esportivos, oferecendo parcerias com 

entidades; 



    ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

III - Criar políticas municipais de esporte e lazer eficaz na promoção de uma melhor qualidade de vida e inclusão 

social; 

IV - Promover a qualidade de vida de crianças e adolescentes através da Escolinha de Esportes das mais diversas 

modalidades; 

V - Viabilizar equipamentos e espaços físicos para a realização da prática esportiva pela Escolinha dos Esportes. 

VI - Incentivar junto a Saúde a utilização de Academias ao ar livre; 

VII - Qualificar, na medida do possível espaços esportivos e de lazer para a comunidade; 

VIII - Manter os espaços físicos já existentes em condições adequadas para realizar atividades de integração. 

 

SEÇÃO III 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 34º: No intuito de promover uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade a todos os alunos da 

Rede Pública Municipal, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto planejará políticas públicas que 

compreenderão nas seguintes ações: 

I - Captação de recursos para ampliar a estrutura física das Escolas; 

II - Promover a formação continuada dos Professores; 

III - Dar continuidade em programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas da 

Educação, Saúde e Assistência Social; 

IV - Acompanhar a frequência dos alunos da Escola e em caso de abandono promover a busca ativa; 

V - Garantir que os currículos municipais sejam realizados conforme parâmetros nacionais objetivando a 

aprendizagem dos alunos; 

VI - Implantar tecnologias educacionais a fim de qualificar as práticas pedagógicas; 

VII - Incentivar a participação da família no acompanhamento das atividades escolares; 

VIII - Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidade esportivas nas Escolas; 

IX - Implantar ao longo do tempo Sala de Atendimento de Educação Especial para atendimento exclusivo de 

alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

X - Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, articulando-

se com as estratégias desenvolvidas na Educação Infantil; 

XI - Manter e qualificar os recursos financeiros e pedagógicos para garantir o cumprimento das metas do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e a Prova ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização); 

XII - Assegurar que o ingresso do corpo docente da Rede Municipal de Ensino possua formação em licenciatura 

em nível superior; 

XIII - Incentivar a formação em nível de pós-graduação; 

XIV - Manter a parceria e a cooperação dos Conselhos ligados a Educação; 

XV - Garantir a oferta do Transporte Escolar e da Alimentação Escolar; 
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XVI - Desenvolver atividades que respeitem a diversidade cultural. 

 

SEÇÃO IV 

DA HABITAÇÃO 

Art. 35º: Ao Município compete elaborar e implantar políticas habitacionais, apoiando o surgimento de 

cooperativas ou outras formas associativas, prestando assistência técnica para construção e regularização de 

imóveis destinados à população de baixa renda. 

Art. 36º: O Município poderá, ainda, implantar programa de parceria público-privada, visando a reforma 

e a revitalização de edificações localizadas na Zona Especial de Interesse Social e seus espaços urbanos 

adjacentes. 

Art. 37º: O Município deverá incentivar a comunidade à prática de mutirões para viabilizar ajuda a áreas 

carentes da cidade. 

Art. 38º: O Município poderá prestar assessoria técnica para a elaboração de projetos de construção, 

reforma e ampliação de habitações de interesse social. 

Art. 39º: A Política Municipal de Habitação deverá, dentre outras medidas: 

I - Criar mecanismos eficientes de identificação das famílias carentes que necessitam de moradias; 

II - Dar apoio legal para a formação de cooperativas e associações de auto-gestão; 

III - Agilizar e ter como prioridade a regularização de loteamentos e núcleos habitacionais existentes e aumentar 

a fiscalização proibindo novos focos de construções irregulares; 

IV - Priorizar habitações horizontais nas áreas de interesse social; 

V - Incentivar os projetos de interesse social com índices específicos que garantam a execução de 

empreendimentos de baixo preço, evitando a "elitização" das normas urbanísticas; 

VI - Promover parcerias entre entidades profissionais e acadêmicas e o Conselho Municipal de Habitação; 

VII - Viabilizar a implantação de medidas para fixar o homem ao campo; 

VIII - Exigir que os projetos habitacionais contemplem espaços destinados ao lazer, traçado viário compatível 

com a demanda, infraestrutura e espaço para futuras ampliações das unidades; 

IX - Definir áreas de interesse social para execução de projetos habitacionais em áreas próximas ao centro, já 

providas de infraestrutura e com topografia adequada, utilizando instrumentos urbanísticos previstos nesta Lei; 

X - Viabilizar, de acordo com a disponibilidade financeira ou através de parcerias com o investimento privado, a 

construção de equipamentos públicos de primeira necessidade, para a população de baixa renda. 

SEÇÃO V 

DA MOBILIDADE URBANA 

Art. 40º: A política de mobilidade deverá permitir à comunidade a realização de seus deslocamentos de 

forma econômica, segura e confortável. 
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§ 1º - As intervenções físicas, sejam do tipo implantação ou pavimentação de vias, devem ser realizadas, 

principalmente, nos locais onde trarão maior benefício à população. 

§ 2º - Deverá ser garantido o abastecimento, a distribuição de bens e escoamento da produção do Município de 

Cotiporã, equacionando o sistema de movimentação e armazenamento de cargas, reduzindo seus impactos sobre a 

circulação de pessoas e sobre o meio ambiente. 

Art. 41º As ações municipais deverão levar em consideração as diretrizes estipuladas no zoneamento 

municipal, previsto neste instrumento, para a implantação de medidas que impactarão na mobilidade urbana. 

Art. 42º Deverão ser implementadas ações com o objetivo de atender as necessidades dos usuários, com 

melhoria na sinalização urbana, mobilidade de deficientes físicos e demais assuntos pertinentes. 

Art. 43º A implantação de todo e qualquer empreendimento habitacional, comercial, industrial ou de 

outra natureza, quando capaz de acarretar aumento significativo de demanda de circulação e transporte, deverá ser 

precedida de análise na Secretaria Municipal de de Obras, Trânsito e Saneamento, mediante Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV), que seguirá as diretrizes dispostas no presente instrumento. 

Art. 44º Os passeios públicos deverão seguir os princípios de acessibilidade, segurança e continuidade, 

atendendo ao disposto na legislação específica, melhorando as condições de circulação de pedestres e de grupos 

específicos, como idosos, portadores de deficiência especial e crianças. 

Parágrafo único: O Município deverá elaborar a Lei do Passeio Público em um prazo máximo de 6 (seis) 

meses. 

Art. 45º Todos os planos, projetos e obras do Poder Público e da iniciativa privada deverão atender às 

normas específicas para garantir a circulação com segurança e independência das pessoas portadoras de 

deficiência. 

Parágrafo Único - As edificações existentes no Município, cuja utilização envolva atividades de 

interesse público, deverão se adequar às normas específicas de segurança e acesso dos portadores de deficiência 

física em um prazo de até 05 (cinco) anos. 

Art. 46º: As diretrizes da estrutura e do sistema viário têm como objetivo qualificar a circulação e o 

transporte urbano, proporcionando os deslocamentos na cidade e atendendo às distintas necessidades da 

população, através da capacitação da malha viária, de circulação de pedestres, dos sistemas de transporte coletivo 

e de cargas.  

§ 1º: As diretrizes mencionadas no caput desse artigo compreendem a hierarquização de vias, objetivando 

otimizar o desempenho do sistema de transporte urbano, com a integração harmônica de faixas de rolamento, 

estacionamento no logradouro público, ciclovias e passeios públicos.  

§ 2º: O Município promoverá eventos de educação no trânsito, orientando motoristas, cliclistas e pedestres nas 

corretas formas de compartilhamento da via pública, por meio de palestras, seminários, atividades escolares e 

outros eventos. 
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Art. 47º: A estrutura e o sistema viário municipal, independentemente de suas características físicas, são 

utilizados como ligação da cidade com os demais Municípios da Região da Serra Gaúcha, bem como estruturação 

do tráfego na área rural, favorecendo o escoamento da produção e facilitando o acesso às comunidades e às 

propriedades rurais.  

Art. 48º: Sobre a hierarquização de vias, fica definido que: 

I - A função da via é determinada pelo seu desempenho de mobilidade, considerados os aspectos da infraestrutura 

do uso e ocupação do solo, dos modos de transporte e do tráfego veicular. 

 II - A hierarquização da via pressupõe o seu porte e função. 

 III - A definição do uso das vias fica estabelecida pelo tipo e volume de tráfego e pelas atividades nelas 

permitidas. 

 IV - Aplica-se à malha viária a legislação federal e estadual, obedecendo ao que prescreve o Código de Trânsito 

Brasileiro e legislação complementar. 

Art. 49º: - Integram a malha viária do Município: o sistema viário municipal e o sistema viário urbano. 

§ 1º - O sistema viário municipal será de acordo com o ANEXO I – MAPA VIÁRIO MUNICIPAL. 

§ 2º - O sistema viário urbano será de acordo com o ANEXO II – MAPA DE HIERARQUIA VIÁRIA URBANA E 

PROJEÇÕES DE RUAS. 

 

ANEXO I – MAPA VIÁRIO MUNICIPAL 
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LEGENDA: 

— Limite Município (vermelho) 

— Perímetro Urbano (magenta) 

— Estradas Intermunicipais Principais (verde limão) 

— Estradas Intermunicipais Secundárias (azul claro) 

— Estradas Municipais Principais (amarelo) 

— Estradas Municipais Secundárias (branco) 

— Estradas de Interesse Turístico (azul escuro) 

       Projeção de rótulas / trevos 

       Projeção de alargamento 
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Art. 50º – No sistema viário municipal, a hierarquização é assim definida:  

I – Estradas Intermunicipais Principais - são as vias de ligação interurbana entre Cotiporã e os Municípios de 

maior porte – Veranópolis e Bento Gonçalves - que alimentam e complementam a malha viária local, com 

características de alta fluidez, pouca integração com o uso e ocupação do solo e próprias para os sistemas de 

transporte de alta capacidade e de carga, com trânsito livre. Compreende a RSC 359 e a Rua Bento Gonçalves; 

 II – Estradas Intermunicipais Secundárias - são as vias de ligação interurbana entre Cotiporã e Municípios 

vizinhos de menor porte - Dois Lajeados, São Valentim e Fagundes Varela - com características de ligações 

importantes no nível microrregional; 

 III – Projeção da Futura Via Perimetral - via definida em termos de localização neste Plano Diretor 

Municipal como forma de desvio de trânsito pesado e de maior velocidade, adequando, desta forma, o tráfego 

intenso de caminhões de produtos para produção agropecuária intensiva e de esquadrias que atualmente circula 

pela área central da cidade, fazendo a conexão das duas Estradas Intermunicipais Asfaltadas mencionadas no 

item “I” pelas margens do perímetro urbano; 

 IV - Estradas Municipais Principais - são as vias de nível municipal, normalmente vias que correspondem às 

antigas Linhas em que foi parcelado o território quando da colonização e servem para interligar as rodovias 

intermunicipais aos locais mais produtivos e as Capelas do interior do Município; 

V - Estradas Municipais Secundárias - são as vias municipais, normalmente antigas linhas e travessões que 

fazem a ligação das propriedades rurais com as Capelas e Associações de Moradores do interior do Município; 

VI – Estradas de Interesse Turístico - são as vias de acesso aos principais pontos e rotas turísticas do 

Município; 

Art. 51º: As vias públicas, na macro área rural, deverão ser dimensionadas, tendo como parâmetro o 

disposto na Tabela abaixo: 

 

 

Vias 

Largura (a partir do eixo da via) – em ambos os lados 

Caixa da Via: Pista de 

Rolamento + Passeio + 

Ciclovia + Faixa de 

Proteção 

Faixa de Domínio 

(F.D): recuo 

obrigatório para 

cercamento 

Recuos obrigatório 

para edificação 

Estradas Intermunicipais 

Principais – Rua Bento 

Gonçalves 

3,50m (pista de rolamento) + 

1,50m (passeio) + 1,50m 

(ciclovia - opcional) 

13,00 F.D. + 4,00m 

Estradas Intermunicipais 

Principais – RSC 359 

(Lado direito – Sentido 

Cotiporã Veranópolis) 

3,50 (pista de rolamento) + 

3,00m (ciclovia) + 1,50m 

(passeio) = 8,00m 

25,00m F.D. + 15,00m 
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Estradas Intermunicipais 

Principais – RSC 359 

(Lado direito – Sentido 

Veranópolis Cotiporã) 

3,50 (pista de rolamento) + 

1,00m (faixa de proteção) + 

3,00m (passeio) = 7,50m 

25,00m F.D. + 15,00m 

Estradas Intermunicipais 

Secundárias 

3,50 (pista de rolamento) + 

1,50m (passeio) + 1,50m 

(ciclovia - opcional) = 6,50m 

10,00m F.D. + 5,00m 

Estradas Municipais 

Principais 

3,50 (pista de rolamento) + 

1,50m (passeio) + 1,50m 

(ciclovia - opcional) = 6,50m 

7,50m F.D. + 5,00m 

Estradas Municipais 

Secundárias 

3,50 (pista de rolamento) + 

1,50m (passeio) + = 5,00m 

5,00m F.D. + 5,00m 

Estradas de Interesse 

Turístico 

3,50 (pista de rolamento) + 

1,00m (faixa de proteção - 

opcional) + 1,50m (passeio) 

+ 1,50m (ciclovia - opcional) 

= 7,50m 

10,00m F.D. + 5,00m 

 

§ 1º - No que diz respeito às ciclovias, poderão estas ser executadas, de forma acumulada, em apenas um dos 

lados da via, compreendendo a largura total; 

§ 2º - As faixas de proteção poderão ser pavimentadas ou gramadas, porém com nível de camada de 

acabamento a 15cm (quinze centímetros) acima do nível da pista de rolamento. 

§ 3º - Faixa de domínio é a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, 

canteiros, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, passeios e ciclovias, até o alinhamento das 

cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo. 
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ANEXO II – MAPA DE HIERARQUIA VIÁRIA URBANA E PROJEÇÕES DE RUAS 

 

LEGENDA: 

— Perímetro Urbano (magenta) 

— Vias arteriais (vermelho) 

— Vias coletoras (amarelo) 

— Vias locais (laranja) 

— Vias projetadas (azul claro) 

— Projeção Perimetral (verde limão) 

       Projeção de rótulas / trevos 
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Art. 52º: O sistema viário urbano, independentemente de suas características físicas, é utilizado como 

interligação das diferentes partes da cidade, de acordo com sua função, em conformidade com ANEXO II – MAPA 

DE HIERARQUIA VIÁRIA URBANA, devendo ser utilizado como diretriz para o planejamento de mobilidade 

urbana. Classifica-se em: 

 I – Vias Arteriais – consistem nos prolongamentos das Estradas Intermunicipais Asfaltadas, porém com alta 

integração com o uso e ocupação do solo, internamente ao perímetro urbano, cortando o centro da cidade. 

Gradativamente, e principalmente após a implantação da via perimetral, as vias arteriais deverão priorizar 

deslocamentos a pé e cicloviário, bem como transportes coletivos e de baixa velocidade, na região central.  

II – Vias Coletoras - são as vias de ligação entre as vias locais de trânsito local e as vias arteriais, recebendo e 

distribuindo o tráfego, garantindo equilíbrio entre fluidez nos fluxos.  

III - Vias Locais - são as vias de utilização local, que tem como objetivo principal o acesso imediato aos prédios 

residenciais, comerciais e industriais, com baixa fluidez de tráfego; 

Art. 53º – Para vias a serem implantadas ou remodeladas, ficam instituídos os gabaritos das vias, 

representados e relacionados no ANEXO III – GABARITOS E PERFIS DO SISTEMA VIÁRIO. 
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ANEXO III – GABARITOS E PERFIS DO SISTEMA VIÁRIO 

 

Art. 55º: As vias públicas, na macroárea urbana, deverão ser dimensionadas, tendo como parâmetro o 

disposto na Tabela abaixo: 

ITEM Larguras mínimas (m) 

VIAS ARTERIAIS VIAS COLETORAS VIAS LOCAIS 

Passeio público 3,00+3,00 2,50+2,50 2,50+2,50 

Ciclovia 1,50+1,50 3,00 (opcional) 3,00 (opcional) 
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Faixa de proteção 0,50+0,50 (opcional) 0,50 (opcional) - 

Faixa de estacionamento 2,00+2,00 2,00 + 2,00 2,00 

Pista de rolamento 3,50+3,50 3,50+3,50 3,50+3,50 

Canteiro central 1,00 (opcional) - - 

Largura total mínima 20,00 16,00 14,00 

 

§ 1º - No cruzamento de vias arteriais com outras, onde houver a possibilidade de conversão, deverão ser 

executados canteiros de rotatórias, com a função de disciplinar os cruzamentos, reduzir a velocidade e drenar águas 

pluviais. 

 § 2º - A Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Saneamento; em conjunto com o Setor de Engenharia, 

determinará o cumprimento do disposto no caput desse artigo, no que diz respeito à aplicação de gabarito das vias, 

podendo promover alterações na hierarquização viária apresentada pelo loteador. 

 § 3º - A determinação das vias preferenciais do sentido dos fluxos, da organização e das limitações das condições 

de tráfego, será definida pela Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Saneamento; em conjunto com o Setor de 

Engenharia, observando o fluxo, o uso e a hierarquia do sistema viário urbano e o sistema rodoviário municipal, na 

forma da presente Lei. 

Art. 56º: A reserva de área para alargamento ou obra viária incidente sobre os lotes urbanos e rurais, é 

passível de procedimentos de desapropriação, de transferência do direito de construir a ser regulamentado e de 

isenções conforme legislação tributária municipal. 

 

SEÇÃO VI 

DA SEGURANÇA URBANA 

Art. 57º O Município questionará junto à comunidade e aos órgãos competentes com vistas à 

conscientização quanto aos cuidados pessoais para a não exposição à violência urbana, participando das possíveis 

medidas que visem ao aumento da segurança dos cidadãos. 

Art. 58º: O Município promoverá ações de conscientização e orientação da população para a realização de 

denúncias contra crimes de qualquer natureza, principalmente de violência contra a mulher, maus tratos a animais, 

abuso infantil, racismo e homofobia. 

SEÇÃO VII 

DA SAÚDE 

Art. 59º: Caberá ao município, dentro da sua competência, garantir o direito à saúde de todos os 

munícipes, como prevê o artigo 196 da Constituição Federal, as Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90 e Lei 

Orgânica Municipal. 
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Art. 60º: A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social gerenciará o sistema de saúde municipal 

de acordo com os princípios legais do SUS - Sistema Único de Saúde: universalidade, igualdade, equidade, 

integralidade, intersetorialidade, descentralização e controle social. 

Art. 61º: A Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, como gestora plena do sistema municipal 

e com autonomia no gerenciamento de todas as ações e serviços de saúde, deverá implantar e dar continuidade às 

políticas públicas voltadas para proteção, promoção e recuperação da saúde dos munícipes, seguindo os seguintes 

direcionamentos: 

I - Atenção Primária à Saúde, que contempla o conjunto de ações estratégicas mínimas necessárias para a atenção 

adequada aos problemas de saúde mais frequentes na população: 

a) implantar equipes de saúde da família contemplando todo o território do município, visando a promoção da 

qualidade de vida; 

b) expandir o Sistema de Saúde Municipal de acordo com o crescimento populacional e suas necessidades; 

c) garantir e facilitar à população o acesso aos medicamentos, através da pactuação entre as três esferas de governo; 

d) orientar, implementar e garantir ações básicas dos sistemas de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e 

Ambiental, bem como as atividades de Saúde do Trabalhador para o acompanhamento, a fiscalização, o controle e 

a avaliação das ações e serviços de saúde. 

II - Atenção Secundária à Saúde, que contempla ações especializadas de suporte à rede de atenção básica, 

possibilitando a organização lógica, hierarquizada e integrada do atendimento, com as seguintes estratégias: 

a) garantir o encaminhamento e acesso da população as consultas especializadas, conforme pactuações e serviços 

de referência do Sistema Único de Saúde; 

b) possibilitar o acesso aos meios de diagnósticos especializados para melhor eficiência dos atendimentos. 

III - Atenção Terciária à Saúde, que contempla as ações mais complexas do sistema de atendimento, na qual o 

município deverá: 

a) definir a pactuação e o sistema de referência e contra referência da alta complexidade regional, com o objetivo 

de otimizar recursos financeiros e garantir o atendimento aos munícipes. 

Art. 62º: O município executará, com base no levantamento de problemas sanitários, ações educativas e 

de controle de vetores, viabilizando, através de recursos advindos das três esferas de governo, o atendimento das 

necessidades locais.  

Art. 63º: O controle social será realizado pelo Conselho Municipal de Saúde, órgão deliberativo e 

estimulador da participação social na gestão do sistema de saúde municipal, envolvendo o governo e a sociedade no 

processo e controle da Política Pública de Saúde, conferindo legitimidade às ações e sustentabilidade aos 

programas propostos. 

Art. 64: Considerando que saúde não é apenas a ausência de doenças e visando a promoção de estilos de 

vida saudáveis, a intersetorialidade será adotada como ação política que articulará os diversos setores e órgãos 

municipais. 
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Art. 65: A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social para viabilizar as medidas apresentadas, 

deverá definir prioridades, metas e estratégias, indicando os prazos para execução e os recursos humanos e 

materiais necessários, o que fará parte do plano plurianual do município. 

 

SEÇÃO VIII 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 66º: Caberá ao município, em conformidade com as leis vigentes, a formulação, execução, 

monitoramento e avaliação de ações visando a garantia dos direitos socioassistenciais da população usuária, com 

ênfase no direito das famílias e indivíduos que dela necessitarem.  

Art. 67º: São diretrizes da Assistência Social: 

I - Primazia da responsabilidade do estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo; 

II - Descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão; 

III - Cofinanciamento partilhado dos entes federados; 

IV - Matricialidade sociofamiliar; 

V - Territorialização; 

VI - Fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil; 

VII - Participação popular e controle social, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas 

e no controle das ações em todos os níveis. 

Art. 68º: A Política de Assistência Social do município tem por objetivo: 

I - Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social com a participação da sociedade civil em um prazo máximo 

de 2 (dois) anos; 

II - Promover a infraestrutura adequada ao Conselho Municipal de Assistência Social, propiciando a participação 

no planejamento e controle da política de assistência social, bem como para gerenciar o Fundo Municipal de 

Assistência Social; 

III - Proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção de incidência de risco, 

especialmente na proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

IV - Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 

V - A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a 

ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimações e danos; 

VI - A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais; 

VII - Primazia da responsabilidade do ente político na condução da política em cada esfera de governo; 

VIII - Centralidade na família para concepção e implementação de serviços, programas e projetos, tendo como 

base o território. 
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SEÇÃO IX 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Art. 69º: A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende, simultaneamente, no mínimo, os 

seguintes requisitos: 

I - O atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social, o acesso universal aos 

direitos e ao desenvolvimento econômico; 

II - A compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis; 

III - A compatibilidade do uso da propriedade com a preservação da qualidade do ambiente urbano e natural; 

IV - A compatibilidade do uso da propriedade com a segurança, bem estar e a saúde de seus usuários e vizinhos. 

Art. 70º: A intervenção do Poder Público para condicionar o exercício do direito de propriedade urbana ao 

interesse comunitário tem como finalidade: 

I - Compensar a valorização acrescentada pelos investimentos públicos à propriedade particular; 

II - Adequar a densidade populacional com a correspondente utilização urbana; 

III - Promover o adequado aproveitamento de vazios urbanos de terrenos subutilizados, incentivando a sua 

ocupação dentro do perímetro urbano e reprimindo a sua retenção especulativa, mediante a utilização dos 

instrumentos urbanísticos previstos nesta Lei; 

IV - Condicionar a utilização do solo urbano aos princípios de proteção do meio ambiente e de valorização do 

patrimônio cultural; 

V - Criar áreas sujeitas a regime urbanístico específico. 

CAPÍTULO IV 

DO MACROZONEAMENTO, DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

SEÇÃO I 

DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL 

Art. 71º: O perímetro urbano do Município de Cotiporã fica definido pela presente Lei, conforme o MAPA 

ANEXO IV – PERÍMETRO URBANO, georreferenciado conforme a descrição a seguir: 
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Perímetro Urbano – Mapa Geral 

ANEXO IV – PERÍMETRO URBANO 
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Perímetro Urbano – Área Central (imagem ampliada) 
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PERÍMETRO URBANO – ÁREA CENTRAL 

Marco Coordenadas  Marco Coordenadas 

1 431299.00 m E; 6792918.00 m S 16 432847.00 m E; 6792231.00 m S 

2 432093.00 m E; 6792926.00 m S 17 432831.00 m E; 6792267.00 m S 

3 432097.00 m E; 6793095.00 m S 18 432787.00 m E; 6792265.00 m S 

4 432206.00 m E; 6793089.00 m S 19 432785.00 m E; 6792301.00 m S 

5 432394.00 m E; 6794452.00 m S 20 432734.00 m E; 6792297.00 m S 

6 432585.00 m E; 6794431.00 m S 21 432735.00 m E; 6791763.00 m S 

7 432579.00 m E; 6794320.00 m S 22 432800.00 m E; 6791756.00 m S 

8 432473.00 m E; 6794250.00 m S 23 432816.00 m E; 6791679.00 m S 

9 432481.00 m E; 6794000.00 m S 24 432795.00 m E; 6786038.00 m S 

10 432697.00 m E; 6793995.00 m S 25 432669.00 m E; 6785980.00 m S 

11 432737.00 m E; 6792529.00 m S 26 432380.00 m E; 6791758.00 m S 

12 433328.00 m E; 6792527.00 m S 27 431620.00 m E; 6791753.00 m S 

13 433325.00 m E; 6792305.00 m S 28 431598.00 m E; 6792337.00 m S 

14 432935.00 m E; 6792307.00 m S 29 431322.00 m E; 6792284.00 m S 

15 432935.00 m E; 6792228.00 m S   

 

§ 1º - A ligação do marco 4 ao marco 5 se dá pelo acompanhamento do percurso da Rua Silveira Martins, a uma 

distância de 75,00m (setenta e cinco metros) do eixo da via. 

§ 2º - A ligação do marco 23 ao marco 24 se dá pelo acompanhamento do percurso da Rua Bento Gonçalves, a uma 

distância de 75,00m (setenta e cinco metros) do eixo da via. 

§ 3º - A ligação do marco 25 ao marco 26 se dá pelo acompanhamento do percurso da Rua Bento Gonçalves, a uma 

distância de 75,00m (setenta e cinco metros) do eixo da via. 

§ 4º - A ligação do marco 28 ao marco 29 se dá pelo acompanhamento do percurso da Estrada para Dois Lajeados, 

a uma distância de 50,00m (cinquenta metros) do eixo da via. 

§ 5º - Todas as demais ligações entre marcos se dão em linha reta. 
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Perímetro Urbano – Lajeado Bonito (imagem ampliada) 
 

 PERÍMETRO URBANO – LAJEADO BONITO 

Marco Coordenadas  Marco Coordenadas 

30 434578.00 m E; 6796712.00 m S 36 435255.00 m E; 6795822.00 m S 

31 435216.00 m E; 6796860.00 m S 37 435348.00 m E; 6795864.00 m S 

32 435580.00 m E; 6796378.00 m S 38 435422.00 m E; 6796211.00 m S 

33 435687.00 m E; 6796381.00 m S 39 435394.00 m E; 6796210.00 m S 

34 435557.00 m E; 6795793.00 m S 40 435042.00 m E; 6796724.00 m S 

35 435299.00 m E; 6795617.00 m S 41 434501.00 m E; 6796588.00 m S 

 

§ 6º - A ligação do marco 30 ao marco 31 se dá pelo acompanhamento do percurso da Rua Prof. Alceu Luiz 

Zechin, a uma distância de 50,00m (cinquenta metros) do eixo da via. 

§ 7º - A ligação do marco 34 ao marco 35 se dá pelo acompanhamento da continuação do percurso da Ângelo 

Girardi, a uma distância de 110,00m (cento e dez metros) do eixo da via. 

§ 8º - A ligação do marco 35 ao marco 36 se dá pelo acompanhamento da continuação do percurso da Ângelo 

Girardi, a uma distância de 110,00m (cento e dez metros) do eixo da via. 

§ 9º - A ligação do marco 40 ao marco 41 se dá pelo acompanhamento do percurso da Rua Prof. Alceu Luiz 

Zechin, a uma distância de 50,00m (cinquenta metros) do eixo da via. 

§ 10º - Todas as demais ligações entre marcos se dão em linha reta. 

 

SEÇÃO II 

DO MACROZONEAMENTO 

 
Art. 72º: O macrozoneamento é constituído pelas seguintes áreas: 

I - macrozona urbana; 

II - macrozona rural; 
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Parágrafo Único: O macrozoneamento previsto no caput deste artigo é o especificado nas leis 

específicas de delimitação do perímetro urbano. 

Art. 73º: As áreas mencionadas no artigo anterior ficam assim definidas: 

I - Macrozona urbana é aquela efetivamente ocupada ou já comprometida com a ocupação pela existência 

de parcelamentos urbanos implantados ou em execução, sendo a porção que concentra a infraestrutura do 

Município. 

II - Macrozona rural é aquela que se opõe a macrozona urbana, onde a organização do espaço caracteriza 

o imóvel rural, o qual se destina à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, não descrita no 

perímetro urbano. 

SEÇÃO III 

DAS DIRETRIZES E OBJETIVOS DO ZONEAMENTO 

 

Art. 74º: A ordenação do meio físico urbano, consolidada em uma planta de zoneamento, visa  

facilitar os estudos estatísticos e a priorização das obras públicas, orientando intervenções e a gestão dos 

diversos órgãos da Administração Municipal. 

Art. 75º: São objetivos do zoneamento: 

I - Identificar a vocação de cada uma das regiões do Município e fortalecer suas atividades por meio de 

regimes urbanísticos compatíveis; 

II - Garantir a qualidade de vida da população, prevenindo impactos de vizinhança; 

III - Explorar o potencial turístico do Município como grande gerador de emprego e renda; 

IV - Planejar o uso do solo de modo a incentivar a mobilidade urbana sustentável;  

V - Garantir que a propriedade cumpra a sua função social; 

VI - Racionalizar a distribuição de equipamentos sociais e institucionais de uso local. 

VII - Garantir a habitabilidade das edificações, principalmente no que diz respeito à insolação, ventilação, 

e poluição, tanto física como sonora. 

Art. 76º: Para efeito da divisão das áreas urbanas em setores são considerados: 

I - os limites físicos e urbanísticos existentes, bem como a sua localização perante o Município; 

II - a vocação de cada uma das áreas, levando em consideração as paisagens naturais, a concentração de 

infraestrutura, o patrimônio histórico existente; além dos estabelecimentos comerciais, industriais, de 

prestação de serviços, residenciais, de uso institucional, esportivo e cultural;  

III - as tradições e costumes locais. 

Art. 77º: Ficam definidas 15 (quinze) zonas de interesse, conforme expresso no MAPA ANEXO 

V – ZONEAMENTO, sendo elas: 

Zona Central Histórica 1 (ZCH1), que objetiva: a preservação da paisagem histórica por tombamento, o 

incentivo na implantação de atividades relacionadas ao comércio e serviços principalmente nas 

edificações de caráter histórico, o incentivo à mobilidade urbana não motorizada, a redução gradativa do 

fluxo de cargas, a consolidação do tecido urbano existente por meio da isenção de recuos, a inserção da 

ZCH1 nas rotas turísticas do Município; 

Zona Central Histórica 2 (ZCH2), que objetiva: a preservação da paisagem histórica por incentivo, o 

incentivo à mobilidade urbana não motorizada, a redução gradativa do fluxo de cargas, a inserção da 

ZCH2 nas rotas turísticas do Município; 

Zona de Proteção Histórica (ZPH), que objetiva: a preservação de importantes edificações históricas nela 

situadas por meio de tombamento, o fomento a atividades culturais compatibilizadas com a diversidade de 

usos do solo. 

Zona Cultural Esportiva (ZCE), que objetiva: a consolidação da zona como polo cultural e esportivo do 

Município, a inserção da ZCE nas rotas turísticas do Município, o incentivo à mobilidade urbana não 

motorizada, a manutenção de usos do solo compatíveis com as edificações de caráter educacional e 

esportivo existentes, a inserção da ZCE nas rotas turísticas do Município. 
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Zona do Corredor Ativo (ZCA), que objetiva: o fortalecimento das vias inseridas nesta zona como 

corredores de centralidade do município, o fomento à implantação de atividades comerciais e prestação de 

serviços na base dos imóveis, o incentivo à criação de “fachadas ativas” por meio de recuos frontais 

reduzidos, o fomento a uma maior densidade, o incentivo à mobilidade urbana não motorizada, a inserção 

da ZCA nas rotas turísticas do Município. 

Zona Mista 1 (ZM1), que objetiva: o incentivo à diversidade de usos do solo, a consolidação como uma 

zona de transição entre a área central e as áreas residenciais do Município. 

Zona Mista 2 (ZM2), que objetiva: o incentivo à diversidade de usos do solo, a consolidação como uma 

zona de transição entre a área central e a área industrial do Município, a manutenção de maiores recuos 

frontais nas edificações visando a instalação de futura infraestrutura de mobilidade urbana ao longo da 

Rua Silveira Martins. 

Zona de Predominância Residencial (ZPR), que objetiva: a manutenção da vocação residencial das áreas 

inseridas na zona, a preservação da baixa densidade existente, a garantia a uma melhor habitabilidade das 

edificações por meio de maiores recuos; a permissão à implantação da diversidade de usos, desde que não 

afetem a vizinhança no que diz respeito à mobilidade urbana, ruídos sonoros, poluição física e visual. 

Zona de Ocupação Compulsória (ZOC), que possui as mesmas características da ZPR, porém configura 

áreas de vazios urbanos inseridas no perímetro urbano municipal, impedindo a conexão de importantes 

áreas da cidade. Sendo assim, objetiva, além do já descrito nos objetivos da ZPR, garantir que a 

propriedade cumpra a sua função social, induzindo a abertura de vias e parcelamento do solo de forma 

progressiva. 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), que objetiva: a progressiva regularização do Loteamento Bento 

Gonçalves, o fomento à revitalização do loteamento, a garantia de acessibilidade às áreas centrais do 

Município. 

Zona Industrial (ZI), que objetiva: a consolidação da vocação industrial da região, o fomento à instalação 

de novas indústrias, a priorização da criação da futura perimetral de modo a conectar a RSC 359 à Rua 

Bento Gonçalves externamente à área central, garantir as condições de mobilidade urbana entre a ZI e as 

áreas centrais. 

Zona de Predominância Rural (ZPRU), que objetiva: a manutenção da baixa densidade, o fomento à 

continuidade das atividades rurais nela existentes, o incentivo à implantação de empreendimentos de 

interesse turístico, a garantia de recuos compatíveis com a alta mobilidade gerada pela Rua Bento 

Gonçalves, a inserção da ZPRU nas rotas turísticas do Município, a valorização do principal acesso ao 

Município por meio da qualificação das áreas verdes. 

Núcleos de Comunidade (NC), que objetiva: o fomento de uma maior densidade nos arredores das 

capelas, se comparada ao restante da área rural. 

Zona Rural Remanescente (ZRR), que objetiva a preservação do meio ambiente dentro do disposto na 

legislação vigente relacionada, a nível municipal, estadual e federal; o fomento às atividades agrícolas 

proporcionando incentivos de modo a levar a infraestrutura necessária para a capacitação da produção 

sustentável. 

Zona de Proteção aos Mananciais (ZPM), que objetiva proteger os principais recursos hídricos de 

abastecimento do Município. 

§ 1º - O regimento urbanístico de cada uma das zonas será definido pelo ANEXO VI – REGIME 

URBANÍSTICO. 

§ 2º - As restrições de uso do solo, para cada uma das zonas, serão definidas pelo ANEXO VII – 

RESTRIÇÕES.  
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ANEXO V – PLANTA DE ZONEAMENTO 

 
 
LEGENDA: 

_______ Zona Rural Remanescente - (ZRR) 

_______ Zona Industrial - (ZI) 

_______ Zona de Proteção aos Mananciais - (ZPM) 

_______ Zona Mista - (ZM) 

 Núcleos de Comunidade (até 500m de raio a partir da Capela) – (NC) 

_______ Zona de Predominância Rural (ZPRU) 
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Zoneamento (imagem ampliada na área urbana) 

LEGENDA: 

_______ Zona Central Histórica 1 – (ZCH1) 

_______ Zona de Proteção Histórica – (ZPH) 

_______ Zona Central Histórica 2 - (ZCH2) 

_______ Zona Cultural Esportiva (ZCE) 

_______ Zona do Corredor Ativo - (ZCA) 

_______ Zona Mista 1 - (ZM1) 

_______ Zona Mista 2 - (ZM2) 

_______ Zona de Predominância Residencial (ZPR) 

_______ Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 

_______ Zona de Ocupação Compulsória (ZOC) 

_______ Zona de Predominância Rural (ZPRU) 

_______ Zona Industrial (ZI) 
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ANEXO VI – REGIME URBANÍSTICO. 
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ANEXO VII – RESTRIÇÕES. 

 
        Anexo VII, página 1. 
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       Anexo VII, página 2. 
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§ 3º - A aprovação do uso do solo descrito no Anexo II como “condicionado” deverá ser realizada pelo 

Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, por maioria simples, mediante parecer técnico 

justificativo. 

§ 4º - Em se tratando da área rural, todo o empreendimento que não consista em edificação residencial 

unifamiliar deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, por maioria 

simples, mediante parecer técnico justificativo, além da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e 

demais trâmites necessários. 

CAPÍTULO V 

MEIO AMBIENTE 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.78º: A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio terá competência 

para elaborar, implantar e desenvolver a Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art.79º:  São instrumentos básicos de implantação desta Política: 

I - Criação das unidades de conservação ambiental; 

II - Instituição de mapas oficiais e normas específicas para proteção de recursos naturais e hídricos, de controle 

da ocupação das áreas frágeis ou de preservação ambiental; 

III - DSesenvolvimento de programas específicos de proteção ao meio-ambiente; 

IV - Gerenciamento do sistema de coleta de resíduos sólidos do Município; 

V - Disciplinar a autorização para extração de minerais no Município, como pedreiras; 

VI - As normas técnicas para a aprovação de obras de movimentação de terra; 

VII - Critérios para a autorização das atividades de silvicultura. 

Art. 80º Para a gestão democrática da Política Municipal de Meio Ambiente, deverá ser utilizado o 

Conselho Municipal De Defesa do Meio Ambiente. 

Art. 81º A fiscalização das questões ambientais, incluindo a dos defensivos agrícolas, poderá ser feita 

mediante convênio com os órgãos competentes do Estado. 

 

SEÇÃO II 

DAS ÁREAS VERDES E DE PRESERVAÇÃO 

Art.82º: Os espaços e sistemas de lazer de propriedade do Município deverão ser cadastrados e 

submetidos a um programa permanente de manejo, ficando prevista, ainda, a implantação junto às 

escolas e centros comunitários palestras e atividades com vista à Educação Ambiental. 

Art.83º: As áreas destinadas a proteção dos recursos naturais e hídricos e do patrimônio 

ambiental, compreendem as Unidades de Conservação. 
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§ 1º- As Unidades de Conservação apresentarão diferentes níveis de restrição do uso do solo e dos recursos 

naturais nele existentes, indo desde a proibição do uso até a permissão para manejo ou, nas áreas dedomínio 

público, para o uso recreativo, educativo e turístico. 

§ 2º- As áreas de domínio público referidas no parágrafo anterior são áreas verdes. 

Art.84º: As unidades de conservação ambiental, bem como as áreas frágeis, impróprias à urbanização, 

serão identificadas e cadastradas pelo Poder Público e  Conselho Municipal De Defesa de Meio Ambiente e 

serão objeto de futuras políticas ambientais. 

Parágrafo Único - O ato de criação de unidade de conservação ambiental indicará o bem objeto da 

proteção, fixará sua delimitação e as restrições de uso e ocupação do solo. 

Art.85º: Os bosques composto por árvores nativas poderão ser classificado como unidade de 

conservação, sendo que o manejo florestal deverá ser implantado pelo órgão competente da Prefeitura. 

Art.86º: As áreas com vegetação nativa arbórea de propriedade particular, em área urbana, desde que 

preservadas, independentes de seu estado de conservação, poderão ser beneficiadas com incentivos fiscais. 

Art.87º: Em caso de necessidade do corte de vegetação em todo o macro zoneamento, deverá ser 

apresentado projeto de manejo a ser analisado pelos órgãos ambientais competentes. 

Art.88º: Nas áreas particulares que margeiam os córregos, rios, nascentes e lagos, em área urbana ou 

rural, deverá ser solicitada autorização para o órgão municipal, estadual e federal competente, para manejo e 

recomposição com espécies nativas específicas de mata ciliar regional. 

Parágrafo Único - Nas áreas públicas tornar-se-á obrigatória tal recomposição, seguindo-se os critérios 

técnicos recomendados. 

Art.89º: Poderá ser criado um programa de implantação de parques- pomares silvestres nas áreas verdes 

públicas situadas fora de preservação permanente, seguindo-se as diretrizes da Política Municipal Ambiental. 

Art. 90º Deverão ser instituídos os seguintes mapas oficiais e normas específicas de controle de uso e 

preservação do meio ambiente: 

I - Mapa de áreas de declividades acentuadas do Município, indicando-se as suas restrições quanto ao uso e à 

ocupação do solo (Levantamento Geotécnico); 

II - Mapa de recursos hídricos do Município, indicando-se ribeirões, córregos, rios, nascentes e represas, com 

suas faixas de preservação permanente e áreas de várzeas, impróprias à urbanização (áreas de recarga de 

aquífero); 

III - Mapa com vegetação nativa e de interesse do Município, para preservação; 

IV - Mapa com as bacias hidrográficas do Município e definição de seus manejos adequados; 

V - Normas técnicas para avaliação do impacto ambiental e controle da poluição, complementares às estaduais e 

federais. 

Art.91º: O uso, a ocupação e o parcelamento do solo das áreas consideradas de interesse à preservação 

do meio ambiente deverão atender aos requisitos a seguir especificados: 

I - áreas com alta declividade: 
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a) não poderão ser ocupadas áreas com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), art. 3º, III Lei 

6.766/99. 

II - áreas com matas nativas ou outras formas de vegetação: 

a) a vegetação existente em áreas com declividade superior a 45º (quarenta e cinco graus) não poderá ser 

removida; 

b) para ocupação de glebas totalmente florestadas serão instituídas por lei as porcentagens permitidas de 

desmatamento, segundo análise dos órgãos competentes. 

Art. 92º: São programas prioritários da Política Municipal de Meio Ambiente: 

I - O destino adequado dos esgotos, efluentes líquidos e do lixo urbano; 

II - A orientação aos produtores rurais e apoio aos órgãos estadual e federal referente ao uso e aplicação de 

defensivos e fertilizantes agrícolas, assim como a destinação adequada das embalagens dos produtos; 

III - O reflorestamento da mata ciliar e da cabeceira de drenagens, em áreas urbanas e rurais; 

IV - O controle de águas pluviais, de irrigação e de erosão em área rural; 

V - O controle e a prevenção de incêndios nas matas; 

VI - A educação ambiental. 

SEÇÃO III 

DAS EXTRAÇÕES MINERAIS 

Art.93º: A extração de minerais nos rios não poderá ser feita com a modificação do leito ou o desvio 

das margens, tampouco com a possibilidade de formar bacias, causar a estagnação de águas ou produzir 

qualquer prejuízo às pontes e quaisquer outras obras no leito e nas margens do rio. 

Art.94º: As extrações minerais permitidas no Município deverão seguir as diretrizes dos órgãos 

competentes para a recomposição da área. 

Art.95º: As áreas de extração mineral exploradas e que não sofreram recuperação, bem como outras 

áreas degradadas, na zona rural ou urbana, de propriedade pública ou particular, deverão passar por obras de 

recomposição do meio-ambiente agredido, projetadas e executadas de acordo com orientações dos órgãos 

competentes. 

Art.96º: São consideradas de interesse estratégico, destinadas à reserva de água para futura captação, 

todas as bacias hidrográficas localizadas no Município. 

Art.97º: Para a extração de minerais, limpeza e desassoreamento dos lagos e lagoas, deverão ser 

solicitadas autorização e diretrizes ao órgão competente, ao qual será apresentado projeto de recomposição com 

vegetação nativa. 

SEÇÃO IV 

DOS MANANCIAIS 

Art.98º: Poderão ser criados reservatórios de acumulação nas micro-bacias, que receberão tratamento 

urbanístico adequado, formando micro-sistemas que se destinarão ao controle de vazão, de eventual 

abastecimento e para lazer e turismo. 
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Art.99º: Para construções próximas aos corpos d`água deverão ser solicitadas diretrizes ao órgão 

competente da Prefeitura, de acordo com os critérios adotados pela Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art.100º: Os lagos, lagoas e reservatórios naturais ou artificiais existentes dentro das áreas urbanas, de 

expansão urbana ou urbanização específica, terão faixas "non aedificandi" a serem respeitadas ao seu redor de 

no mínimo 30 (trinta) metros, contados da cota altimétrica de máxima cheia. 

Art.101º: Qualquer tubulação ou obra de contenção das margens dos mananciais deverá ser precedida 

de projeto técnico elaborado por profissionais habilitados na forma da lei e aprovado pelos órgãos competentes. 

Art.102º: Nas áreas de mananciais d`água deverá haver destinação correta dos esgotos e efluentes 

hídricos, bem como a aplicação correta de agrotóxicos, através de orientação do órgão competente municipal. 

Art.103º: Deverá ser criada uma Política de Recursos Hídricos objetivando a proteção dos mananciais. 

Art.104º: O órgão municipal responsável deverá elaborar estudo das águas subterrâneas do Município, 

incluindo cadastramento e aferição da qualidade das águas de poços. 

 

SEÇÃO V 

DO SANEAMENTO BÁSICO 

Art.105º: A concessionária responsável pelo abastecimento público de água tratada deverá garanti-lo, 

ampliando seus sistemas com base no planejamento a médio e longo prazo para investimento. 

Art.106º: A concessionária responsável pelo Saneamento Básico do Município, poderá realizar estudos 

no sentido de criar mecanismos para diferenciar tarifas dentro do perímetro urbano e nas zonas de expansão, 

uma vez que, nestes locais, emissários de esgoto e rede de água tem um custo operacional maior do que nos 

empreendimentos localizados na malha urbana. 

Art.107º: Poderá ser incentivada a construção de estações de tratamento de água (ETA), nos núcleos 

urbanos, em zonas de expansão urbana e de urbanização específica, dentro das normas estabelecidas pela 

concessionária. 

Art.108º: No tocante ao saneamento básico, o Município deverá adotar uma política de conscientização 

pública visando a: 

I - Promoção de campanhas educativas nas escolas lembrando que os recursos hídricos são esgotáveis; 

II - Incentivar a criação de um comitê composto pelas empresas privadas e pelo Poder Público para despoluição 

dos rios que terá atribuição de coordenar as atividades, gerenciar recursos e promover campanhas educativas; 

III - Criar mecanismos de controle sanitário constante em todos os manaciais, mediante análise "in loco", 

coletas e exames laboratoriais físico-químicos e bacteriológicos de amostras ao longo dos cursos d`água. 

Art.109º: Constituem objetivos para o plano de sistema de esgotos: 

I - Implantação de todas as redes de esgoto, encaminhando-as às unidades de tratamento; 

II - Implantação da E.T.E. (Estação de Tratamento de Esgoto); 
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III - Criar programa de orientação de saneamento básico para as populações rurais, fornecendo projetos de 

fossas sépticas e de disposição final dos esgotos, adequados para chácaras de recreio e produtivas, visando ao 

uso adequado dos mananciais subterrâneos como forma de controle de doenças transmissíveis e manutenção da 

qualidade das águas. 

SEÇÃO VI 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Art.110º: Deverá ser mantido e atualizado no Município o Plano Integrado de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos que considere os diversos tipos e classes dos resíduos, desde a geração até o tratamento final, 

usando técnicas ambientalmente seguras. 

Parágrafo Único - A gestão dos resíduos sólidos deverá seguir os princípios de redução, revitalização e 

reciclagem e os resíduos descartáveis deverão ter tratamento adequado e depositados em aterro sanitário. 

Art.111º O Poder Executivo, em conjunto com outras organizações, criará programas para a 

conscientização dos cidadãos visando à sua participação direta na solução dos problemas da limpeza urbana. 

Art.112º Deverá ser ampliado o sistema de coleta de resíduos sólidos, realizando coletas diferenciadas, 

considerando-se: 

I - Lixo séptico e asséptico; 

II - Lixo tóxico (químico, radioativo e outros); 

III - Lixo industrial; 

IV - Lixo doméstico; 

V - sucatas. 

Parágrafo Único - A destinação, que deverá adequar-se ao tipo de lixo, será: reciclagem, compostagem, 

tratamento químico, incineração e aterro sanitário ou outras tecnologias mais avançadas, sob responsabilidade 

do gerador, conforme a legislação vigente. 

SEÇÃO VII 

DA EXTENSÃO RURAL 

Art. 113º: O Município de Cotiporã buscará sistemas de incentivo ao setor agropecuário, 

possibilitando maior agilidade na obtenção de recursos e na solução de problemas. 

§ 1º - Caberá ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural elaborar, acompanhar e avaliar o Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR). 

§ 2º - O PMDR deverá apresentar projetos de trabalho nos mais diversos setores, identificando os problemas de 

desenvolvimento, estabelecendo prioridades de ação e propondo soluções que se integrem à assistência técnica, 

pesquisa agropecuária, bem como outras atividades necessárias e afins, como o sistema viário, educação, saúde, 

transportes, saneamento e outros. 
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Art. 114º: Deverá ser prevista a construção de um local apropriado para comercialização direta ao 

consumidor de produtos oriundos da agricultura familiar. 

Art. 115º: Qualquer pretensão de alteração do solo rural para fins urbanos deverá ser precedida de 

memorial justificativo e explicativo de que o empreendimento agrega ao Município valores culturais, turísticos e 

econômicos, respeita o meio ambiente e não prejudica a produção rural, além das demais exigências 

eventualmente existentes em lei específica. 

Art. 116º: A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio deverá criar 

programas de incentivo a diversificação de culturas, levando em conta as necessidades e demandas dos 

produtores rurais. 

Art. 117º: A produção rural deverá ser incentivada através de programas de treinamento técnico, 

doação de mudas e outros, visando à manutenção do trabalhador rural no campo e aproveitamento das terras 

onde outro tipo de agricultura seria inviável, como terrenos muito pedregosos e outros. 

CAPÍTULO VI 

DA PAISAGEM URBANA 

SEÇÃO I 

DA ESTÉTICA DOS LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

Art.118º: O sistema público de emplacamento das vias urbanas e demais logradouros públicos é 

privativo do Município e será executado às suas expensas ou através de empresa privada devidamente 

contratada para tal fim. 

Art. 119º O Município poderá criar um programa de parceria com os munícipes e com a iniciativa 

privada para que “adotem” espaços públicos, realizando intervenções com o propósito de embelezar a cidade 

por meio de implantação de infraestrutura, pintura, iluminação e outros. 

Parágrafo Único - Os projetos de intervenção no espaço público descritos no caput desse artigo 

dependem de aprovação e licença da Prefeitura, observadas as descrições legais previstas em legislação 

específica. 

Art. 120º Todo e qualquer projeto de obras públicas, sejam elas de construção, reforma, revitalização 

ou ampliação, deverá contemplar o tratamento urbanístico e paisagístico das áreas externas adjacentes aos 

prédios, dando continuidade ao projeto “Qualificando os Espaços Públicos de Cotiporã”. 

Art. 121º: Deverá ser criado e implementado, em um prazo máximo de dois anos, o Plano de 

Arborização Municipal. 

Art. 122º: Poderão ser criados incentivos para a recuperação de fachadas dos prédios históricos, 

implantação de totens informativos e iluminação direcionada. 

Art. 123º: Deverão ser incentivados projetos de qualificação urbanística, com a proposição de 

calçadões, alargamento das áreas de esquinas e passeios públicos, repaginação das calçadas, faixas elevadas, 

criação de ciclovias e ciclofaixas, bem como outras soluções que venham a priorizar o pedestre e o transporte 

não motorizado. 
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SEÇÃO II 

DEFESA DOS ASPECTOS PAISAGÍSTICOS, DOS PONTOS PANORÂMICOS DA CIDADE E DAS 

EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS 

Art. 124º: Para a preservação de locais panorâmicos ou com aspectos paisagísticos, a Prefeitura poderá 

condicionar a aprovação de eventual projeto de parcelamento do solo à construção de mirantes, balaustradas ou 

à realização de qualquer outra obra ou providência visando a assegurar a perene existência do que se quer 

preservar, além da utilização dos instrumentos urbanísticos previstos nesta lei. 

Art. 125º: Não sendo apropriado tornar esses terrenos acessíveis ao público, serão eles declarados áreas 

de preservação, protegidos por fechamento e guarnecidos com vegetação, de modo que se assegure a sua 

preservação. 

Art. 126º: Deverá ser criado, em um prazo máximo de 3 (três) meses, o Conselho Municipal do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. 

Parágrafo único: Todas as intervenções que causem qualquer tipo de impacto na paisagem histórica do 

Município, sejam elas construções, demolições, ou ampliações, deverão passar pela aprovação do Conselho 

Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, bem como eventuais isenções fiscais concedidas de 

modo a incentivar a preservação. 

CAPÍTULO VII 

DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 127º: Fica instituído, em caráter permanente, o Sistema de Planejamento e Desenvolvimento 

Municipal, tendo como objetivo o estudo e o acompanhamento na formação de ordenamentos econômicos, 

sociais e físico-territoriais de interesse da comunidade, assegurada a ampla participação da sociedade civil pelo 

princípio da gestão democrática da cidade. 

Parágrafo único: Será instituído o Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor. 

Art. 128º: Os órgãos que fazem parte do Sistema de Planejamento e de Desenvolvimento Municipal 

são os seguintes, podendo serem convocados a qualquer momento pelo Prefeito Municipal: 

I - Chefe do Poder Executivo; 

II - Secretarias Municipais;   

III - Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor; 

§ 1º - Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor a supervisão do Sistema de 

Planejamento e Desenvolvimento, o controle e avaliação das atividades municipais, em conjunto com todos os 

órgãos administrativos, poder legislativo, Comissões Municipais, Representantes de Entidades Comunitárias e 

Entidades de Classe. 
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§ 2º - Compete ao Conselho de Acompanhamento do Plano Diretor a assessoria no diagnóstico situacional do 

Município, incentivando, facilitando e viabilizando o intercâmbio de informações e propostas com a 

comunidade, através da participação de entidades representativas, sindicatos, empresas e demais organizações, a 

quem caberá a discussão das políticas propostas na implantação e execução do Plano Diretor, bem como a 

fiscalização de sua observância. 

§ 3º - Os órgãos competentes do Sistema de Planejamento e Desenvolvimento Municipal deverão se reunir no 

mínimo duas vezes ao ano, sendo que uma delas dar-se-á antes da elaboração final da Lei de Diretrizes 

orçamentárias do exercício seguinte. 

§ 4º - O Município seguirá utilizando a base cartográfica tomada como base para as etapas anteriores do Plano 

Diretor, até que seja instaurado outro sistema mais eficiente que venha a substituir. 

§ 5º - Deverão ser designadas as respectivas secretarias para a constante atualização dos dados inseridos na base 

cartográfica, como a planta viária; saneamento básico e demais infraestruturas; zoneamento; divisão dos lotes, 

quadras e demais limites administrativos; pontos de interesse turístico, histórico e cultural; sendo estes mapas 

disponibilizados aos munícipes para fins de consulta sempre que requerido. 

Art. 129º: O presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor se reportará 

diretamente ao Prefeito Municipal, orientando-o e assessorando-o no planejamento urbano municipal. 

SEÇÃO II 

DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

Art. 130º: Para o planejamento, controle, gestão e promoção do desenvolvimento urbano, o Município 

de Cotiporã adotará os instrumentos de política urbana que forem necessários, em consonância com as diretrizes 

contidas na Política Nacional do Meio Ambiente, especialmente: 

I - Disciplina do parcelamento, uso e da ocupação do solo; 

II - Gestão orçamentária participativa; 

III - Planos setoriais; 

IV - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU progressivo no tempo; 

V - Contribuição de melhoria; 

VI - Incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

VII - Desapropriação; 

VIII - Servidões e limitações administrativas; 

IX - Tombamento de imóveis, conjuntos urbanos, sítios urbanos ou rurais, acompanhados da definição das áreas 

envoltórias de proteção e instituição de zonas especiais de interesse paisagístico; 

X - Concessão de direito real de uso; 

XI - Concessão de uso especial para fim de moradia; 

XII - Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

XIII - Consórcio imobiliário; 

XIV - Direito de superfície; 
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XV - Usucapião especial de imóvel urbano; 

XVI - Direito de perempção; 

XVII - Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso do solo; 

XVIII - Transferência do direito de construir; 

XIX - Operações urbanas consorciadas; 

XX - Regularização fundiária; 

XXI - Avaliação de relatório de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança; 

XXII - Fundo Municipal de Urbanização; 

XXIII - Negociação e acordo de convivência; 

XXIV - Termo de compromisso ambiental; 

XXV - Termo de ajustamento de conduta; 

XXVI - Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

XXVII - Zoneamento Ambiental; 

XXVIII - Instituição de Zonas Especiais de Interesse Social. 

SEÇÃO III 

DOS INSTRUMENTOS INDUTORES DO USO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Art. 131º: O Poder Público Municipal, na forma da lei, poderá exigir do proprietário do solo urbano não 

edificado, ou subutilizado, principalmente o localizado nas Zonas de Ocupação Compulsória, subutilizado, ou 

não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

II - Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo; 

III - Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. 

Art. 132º As áreas de aplicação dos instrumentos previstos nos incisos do artigo anterior são aquelas 

definidas nos parágrafos abaixo. 

§ 1º - É considerado solo urbano não edificado as glebas com áreas superiores a 800,00 m² (oitocentos metros 

quadrados) localizados no perímetro urbano da cidade, onde o coeficiente de aproveitamento for igual a zero. 

§ 2º - É considerado solo urbano subutilizado os terrenos onde o coeficiente de aproveitamento não atingir o 

mínimo de 7,5% da sua área, excetuando imóveis utilizados como instalações de atividades econômicas que não 

necessitam de edificações para exercerem suas finalidades, de maneira comprovada; 

§ 3º - Entende-se por “coeficiente de aproveitamento” a relação da área construída com a área do lote. 

§ 4º - É considerada não utilizada todo tipo de construção no perímetro urbano que tenha, no mínimo, 80% 

(oitenta por cento) de sua área construída desocupada há mais de cinco anos, ressalvados os casos em que a 

desocupação decorra de pendências judiciais incidentes sobre o imóvel. 

§ 5º - Os proprietários serão notificados, nos termos da lei específica a ser editada pelo Poder Público 

Municipal. 
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SEÇÃO III 

DO DIREITO DE PEREMPÇÃO 

Art. 133º: O Poder Público Municipal poderá exercer preferência para aquisição de imóvel urbano 

objeto de alienação onerosa entre particulares, em área a ser fixada em lei municipal, conforme o disposto nos 

artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

§ 1º - O direito de perempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para: 

I - Regularização fundiária; 

II - Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III - Constituição de reserva fundiária; 

IV - Ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI - Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII - Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 

VIII - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

§ 2º - A lei municipal delimitadora das áreas em que incidirá o direito de perempção deverá enquadrá-las em 

uma ou mais das finalidades enumeradas nos incisos do § 1º deste artigo. 

SEÇÃO IV 

DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

Art.134º: As Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de intervenções e medidas coordenadas 

pelo Município com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, 

com o objetivo de alcançar em determinada área transformações urbanísticas estruturais, realização de novos 

investimentos, ocupação de áreas ainda disponíveis, melhorias sociais e a valorização ambiental, notadamente 

ampliando os espaços públicos, organizando o transporte coletivo, implantando programas habitacionais de 

interesse social e de melhorias de infraestrutura e sistema viário num determinado perímetro. 

Art.135º: As áreas para aplicação de Operações Urbanas Consorciadas serão definidas por lei 

específica, de acordo com as disposições dos artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade. 

Art.136º: As Operações Urbanas Consorciadas terão como objetivo, dentre outros: 

I - A implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano; 

II - A otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e reciclagem de áreas consideradas 

subutilizadas; 

III - A implantação de Programas de Habitação de Interesse Social; 

IV - A ampliação e melhoria da Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo; 

V - A implantação de espaços públicos; 

VI - A valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico; 

VII - A melhoria e ampliação da infraestrutura e da Rede Viária Estrutural; 

VIII - A dinamização de áreas visando à geração de empregos. 
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Art. 137º: Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas, entre outras medidas: 

I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como 

alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente e o impacto de vizinhança; 

II - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. 

Art. 138º: Cada operação urbana consorciada deverá ser aprovada por lei específica, na qual constará o 

plano da operação, contendo no mínimo: 

I - Delimitação do perímetro da área de abrangência; 

II - Finalidade da operação; 

III - programa básico de ocupação da área e intervenções previstas; 

IV - Estudo prévio de impacto de vizinhança e, se for o caso, ambiental; programa de atendimento econômico e 

social para a população diretamente afetada pela operação; 

V - Solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da necessidade de remover os 

moradores de favelas e cortiços; garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor 

histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por tombamento ou lei; 

VI - Instrumentos urbanísticos previstos na operação; 

VII - Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função dos 

benefícios recebidos; 

VIII - Estoque de potencial construtivo adicional; 

IX - Forma de controle da Operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil; 

X - Conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras decorrentes dos 

benefícios urbanísticos concedidos. 

SEÇÃO V 

DOS INSTRUMENTOS DO PARCELAMENTO DO SOLO E DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Art. 139º: Nenhuma obra ou atividade relacionada a parcelamento do solo, localizada no território do 

Município, seja na área urbana ou rural, poderá iniciar sem o devido licenciamento a ser expedido pela 

Prefeitura Municipal. 

Art. 140º: O parcelamento do solo para fins urbanos será regido pela Lei Federal 6.766/1979, bem 

como pelo ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA O PARCELAMENTO DO SOLO. 
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ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA O PARCELAMENTO DO SOLO. 
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Art. 141º: Todo e qualquer parcelamento do solo deverá obedecer às diretrizes previstas no Plano 

Diretor Municipal e na Lei do Parcelamento do Solo. 

Parágrafo único. A Lei do Parcelamento do Solo deverá ser elaborada em um prazo máximo de 03 (três) meses. 

Art. 142º: Serão permitidos, em lotes resultantes de desmembramentos, ajustes de até 10% (dez por 

cento) das áreas mínimas de lotes previstas no ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA O PARCELAMENTO DO 

SOLO. 

Art. 143º: O parcelamento do solo na área rural será regido pela Lei Federal 5.868/1972. 

Art. 144º: O Poder Executivo deverá desempenhar uma fiscalização incessante e rotineira, de modo a 

prevenir assentamentos, ocupações, parcelamento e comercialização irregular de lotes, invasões ou ampliações 

irregulares. 

Art.145º: Em se tratando de situações consolidadas, comprovadamente com mais de 10 (dez) anos de 

existência, o Poder Executivo, com base nas atribuições previstas no inciso VIII, do artigo 30, da Constituição 

da República e no Estatuto da Cidade, deverá incentivar a regularização de lotes, loteamentos, habitações e 

ampliações irregulares. 

Art.146º: O Poder Público Municipal deverá articular os diversos agentes envolvidos no processo de 

regularização, como representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos Cartórios Registrários, do 

Governo Estadual, bem como dos grupos sociais envolvidos, visando a equacionar e agilizar os processos de 

regularização fundiária. 

Art.147º: O Poder Público poderá promover plano de urbanização de áreas de interesse social, isolada 

ou coletivamente, com a participação de seus moradores, visando à melhoria das condições habitacionais, dos 

espaços públicos adjacentes e de saneamento ambiental. 

Art.148º: Cabe ao Poder Executivo estudar medidas voltadas à garantia de assessoria técnica, 

urbanística, jurídica e social gratuita, à população, indivíduos, entidades, grupos comunitários e movimentos na 

área de Habitação de Interesse Social, mediante a celebração de convênios com universidades, entidades de 

classe e outras representatividades; buscando promover a inclusão da população de baixa renda à cidade, na 

garantia da moradia digna, particularmente nas ações visando à regularização fundiária e qualificação dos 

assentamentos existentes. 

SEÇÃO VI 

DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO 

Art. 149º O Poder Público Municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida pela obrigação de 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, a requerimento deste, o estabelecimento de consórcio 

imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. 

§ 1º - Considera-se consórcio imobiliário a 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. 

§ 2º - O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do 

imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no § 2º, do artigo 8º, do Estatuto da Cidade. 

§ 3º - A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber por transferência nos termos deste 

artigo, direta ou indiretamente, mediante concessão ou outra forma de contratação. 

SEÇÃO VII 

DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

Art. 150º: O Município poderá oferecer em concessão o direito de superfície de seus bens dominiais, 

bem como figurar como superficiário em relação aos imóveis privados, desde que autorizado por lei específica. 

SEÇÃO VIII 

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art. 151º: A instalação de obra ou atividade, potencialmente geradora de grandes modificações no 

espaço urbano e meio ambiente, dependerá da aprovação da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e 

saneamento, que deverá exigir um Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV. 

§ 1º - O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, deve conter todas as possíveis implicações do projeto para a 

estrutura ambiental e urbana, em torno do empreendimento. 

§ 2º - De posse do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, o Poder Público se reservará o direito de avaliar o 

mesmo, além do projeto, e estabelecer exigências que se façam necessárias para minorar, compensar ou mesmo 

eliminar os impactos negativos do projeto sobre o espaço da Cidade, ficando o empreendedor responsável pelos 
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ônus daí decorrentes.§ 3º Antes da concessão de alvará para atividades de grande porte, o interessado deverá 

publicar no periódico local de maior circulação, um resumo do projeto pretendido, indicando a atividade 

principal e sua localização. O Município fixará o mesmo no mural da Prefeitura. 

Art. 152º: Considera-se obra ou atividade potencialmente geradora de modificações urbanas, dentre 

outras: 

II - Edificações com área superior a 1.000,00 m² (mil metros quadrados); 

III – Edificações residenciais ou comerciais, com número de unidades maior ou igual a 20 (vinte); 

IV - Parcelamentos do solo com área superior a 20.000 m² (vinte metros quadrados); 

V - Cemitérios e crematórios; 

VI - Exploração mineral; 

VII - Outros empreendimentos ou atividades que possam gerar efeitos negativos quanto à qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades. 

Art. 153º: O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá considerar o sistema de transportes, meio 

ambiente, infraestrutura básica, estrutura socioeconômica e os padrões funcionais e urbanísticos de vizinhança e 

contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, dentre outros, das seguintes questões: 

I - Adensamento populacional; 

II - Equipamentos urbanos e comunitários; 

III - Uso e ocupação do solo; 

IV - Valorização imobiliária; 

V - Geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI - Ventilação e iluminação; 

VII - Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 

VIII - Definição das medidas mitigadoras, compensatórias dos impactos negativos, bem como daquelas 

potencializadoras dos impactos positivos; 

IX - A potencialidade de concentração de atividades similares na área; 

X - O seu potencial indutor de desenvolvimento e o seu caráter estruturante no município. 

XI - Poluição física e sonora. 

Art.154º: As formas, os prazos, os elementos e demais requisitos que deverão estar contidos no Estudo 

de Impacto de Vizinhança - EIV, para cada instalação ou atividade, ou grupo de instalações ou atividades, serão 

estabelecidos em Decreto. 

Art.155º: Os órgãos competentes da Prefeitura poderão definir outros tipos de estudos, caso a situação 

assim o exigir. 

Art.156º: O Poder Executivo, baseado no Estudo de Impacto de Vizinhança, poderá negar autorização 

para realização do empreendimento ou exigir do empreendedor, às suas expensas, as medidas atenuadoras e 

compensatórias relativas aos impactos previsíveis decorrentes da implantação da atividade, tais como: 

I - Impliação das redes de infraestrutura urbana; 

II - Área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos comunitários em percentual compatível 

com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento; 

III - Ampliação e adequação do sistema viário, transportes e trânsito; 

IV - Proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos da atividade. 

Art. 157º: A elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança Ambiental não substitui o licenciamento 

ambiental e demais exigências requeridas nos termos da legislação ambiental e urbanística. 

Art. 158º: Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do Estudo de Impacto de Vizinhança, que 

ficarão disponíveis para consulta, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias úteis após a publicação de aviso de seu 

recebimento, no órgão municipal competente, por qualquer interessado. 

Art. 159º: O órgão responsável pelo exame do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá realizar 

audiência pública, antes da decisão sobre o projeto, para a qual serão especialmente convocados os moradores 

que possam ser afetados pelo empreendimento ou atividade a que se refere o EIV. 

Art. 160º: A empresa, órgão ou pessoa, que descumprir as determinações desta Lei e iniciar 

empreendimento sem autorização e licenciamento, terá a obra embargada, sendo aplicadas as multas cabíveis 

conforme legislação vigente. 
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CAPÍTULO VIII 

DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA DA CIDADE 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 161º: É assegurada a participação direta da população em todas as fases do processo de gestão 

democrática da Política Urbana da Cidade mediante as seguintes instâncias: 

II - Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor, 

III - audiências públicas; 

IV - iniciativa popular de projetos de lei, nos termos da Constituição Federal; 

V - demais conselhos reconhecidos pelo Poder Executivo Municipal; 

VI - assembleias e reuniões de elaboração do Orçamento Municipal. 

Art. 162º: A participação dos munícipes em todo processo de planejamento e gestão da Cidade deverá 

basear-se na plena informação, disponibilizada pelo Poder Executivo com antecedência. 

SEÇÃO II 

DOS ÓRGÃOS DE PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA URBANA 

Art. 163º: As reuniões entre os órgãos do Sistema de Planejamento e de Desenvolvimento Municipal 

ocorrerão, ordinariamente, a cada dois anos e, extraordinariamente, quando convocadas, juntamente com a 

presença de representantes do Poder Legislativo, entidades situadas no Município de Cotiporã, associações 

públicas e privadas representativas de classe ou setoriais, por associações de moradores, movimentos sociais e 

movimentos organizados da sociedade civil. 

Parágrafo Único: Poderão participar das Conferências Municipais todos os munícipes e o órgão 

responsável por sua convocação é o Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor. 

Art. 164º: A Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano, entre outras funções, deverá: 

I - Apreciar as diretrizes da Política Urbana do Município; 

II - Debater os resultados anuais da Política Urbana, apresentando críticas e sugestões; 

III - Sugerir ao Poder Executivo adequações nas ações estratégicas destinadas à implementação dos objetivos, 

diretrizes, planos, programas e projetos; 

IV - Sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor a serem consideradas no momento de sua 

modificação ou revisão. 

CAPÍTULO IX 

DOS INSTRUMENTOS E DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

SEÇÃO I 

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 165º: São instrumentos de apoio ao Plano Diretor: 

I – Código de Obras; 

II - Plano plurianual; 

II - Diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

IV - Código Tributário Municipal; 

V - Gestão orçamentária participativa; 

VI - Planos, programas e projetos setoriais; 

VII - O Sistema de Planejamento e Desenvolvimento Municipal; 

VIII - As Leis Federais e Estaduais em vigor, respeitados os limites da autonomia municipal. 
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SEÇÃO II 

DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

Art. 166º: O Plano Diretor deverá ser revisto 24 (vinte e quatro) meses após a sua promulgação. 

Parágrafo único. As revisões subsequentes do Plano Diretor, e das leis que o complementam, deverão ocorrer, 

no mínimo, a cada 05 (cinco) anos. 

Art. 167º: Deverá ser garantida a participação da população, nas revisões desta Lei, através de 

pesquisas de opinião pública, debates públicos, audiências públicas, e quaisquer outros meios que cumpram essa 

finalidade. 

Capítulo XIV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 168º: Para viabilização das medidas apresentadas em cada área, as Secretarias Municipais 

competentes deverão, no prazo de seis meses, prorrogável uma única vez, por igual período, contados a partir da 

aprovação desta Lei, elaborar relatório contendo as prioridades, os prazos para execução e os recursos humanos 

e materiais necessários. 

Art. 169º: A concessão dos benefícios e incentivos fiscais aludidos por esta Lei, da qual decorra 

renúncia de receita, ficam condicionados ao prévio estudo do impacto orçamentário-financeiro da medida e ao 

atendimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). 

Art. 170º: Fica o Poder Executivo autorizado, no que couber, a regulamentar esta Lei por decreto. 

Art. 171º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

RELAÇÃO DE ANEXOS: 

 

ANEXO I – MAPA VIÁRIO MUNICIPAL;  

ANEXO II – MAPA DE HIERARQUIA VIÁRIA URBANA E PROJEÇÕES DE RUAS. 

ANEXO III – GABARITOS E PERFIS DO SISTEMA VIÁRIO 

ANEXO IV – PERÍMETRO URBANO 

ANEXO V – PLANTA DE ZONEAMENTO 

ANEXO VI – REGIME URBANÍSTICO. 

ANEXO VII – RESTRIÇÕES 

ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA O PARCELAMENTO DO SOLO 
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PLANO DE METAS E AÇÕES: 

AÇÃO PRAZO MÁXIMO (a contar da 

data de publicação) 

Nomeação do Conselho Municipal de Acompanhamento do 

Plano Diretor – Art. 124º 

10 dias 

Nomeação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, 

Artístico e Cultural – Art. 123º 

30 dias 

Elaboração da Lei Municipal do Patrimônio Histórico – Art. 

126º 

6 meses 

Elaboração do Plano Municipal da Cultura – Art. 24º 2 anos 

Revisão e atualização do Código de Obras Municipal – Art. 4º  6 meses 

Elaboração da Lei Municipal do Passeio Público – Art. 44º 6 meses 

Adequação dos prédios públicos às exigências técnicas de 

acessibilidade – Art. 45º 

5 anos 

Elaborar o Plano Municipal da Assistência Social – Art. 66º 2 anos 

Elaborar a Lei Municipal do Parcelamento do Solo – Art. 141º 3 meses 

Elaborar o Plano de Arborização Municipal – Art. 114º 2 anos 

Gabinete do Prefeito Municipal, XX de xxxx  de 2019. 

José Carlos Breda 

Prefeito Municipal 

 

Valdir Falcade 

Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Saneamento 

 

Arq. Guilherme Joner | CAU/RS A91053-8 

Coordenador do Departamento de Desenvolvimento e Urbanismo 

 

Eng. Camila Schmitt Caccia | CREA/RS 190280 

Engenheira Civil 

 

Eng. Cristiano Fugali | CREA/RS 236549 

Coordenador do Departamento de Engenharia e Tráfego 
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	Ainda, o patrimônio histórico de Cotiporã, de suma importância na identidade cultural da cidade como já mencionado anteriormente, não possui qualquer tipo de preservação e proteção legal, ficando suscetível a eventuais demolições e intervenções que ve...
	No que diz respeito à mobilidade urbana, há uma imensa quantidade de passeios públicos sem as devidas condições para o fluxo de pedestres, ausência de rampas e faixas de travessia que comprometem a acessibilidade universal, ausência de rótulas e trevo...
	Já no que diz respeito ao turismo, percebe-se que as belezas naturais carecem da devida proteção, bem como maiores investimentos por parte da iniciativa privada de modo a atrair um público mais amplo e, consequentemente, potencializar o turismo como p...
	Por estas e outras razões, mesmo que não haja a obrigatoriedade legal para tal, Cotiporã aderiu ao projeto para a elaboração do Plano Diretor Municipal, desenvolvido pelos técnicos do Município com capacitações e assessoria realizadas pela Universidad...
	Foi um longo processo de capacitações, trocas de informações, debates com a população por meio de audiências públicas e reuniões setoriais. Foram abordados temas das áreas econômica, urbanística, ambiental, histórico-cultural, demográfica e de mobilid...
	É importante ressaltar que, cada vez mais, o público jovem vem se especializando nas mais diversas áreas, seja por meio de cursos técnicos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e outros. A necessidade de inserção desta mão de obra qualificada...
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