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LEI COMPLEMENTAR N° 65 DE 09 NOVEMBRO DE 2018. P ̂  bR

Institui a revisão decenai da Lei Municipal
n° 4.575/2007 que trata do Piano Diretor
Municipal no âmbito do Município de Vila
Velha e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TITULO I

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA URBANA

Art 1° O Plano Diretor Municipal de Vila Velha é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de ordenamento urbano e rural.

Art. 2° As diretrizes e normas contidas nesta Lei Complementar têm por finalidade orientar o
desenvolvimento econômico, social e territorial do Município, bem como consolidar as
funções sociais da cidade e da propriedade, incentivando um desenvolvimento econômico e
territorial socialmente justo e ambientalmente equilibrado, de forma a garantir o bem-estar da
geração atual e das gerações futuras.

ArL 3° São princípios da Política Urbana de Vila Velha:

I - direito à cidade sustentável;

IK II - função social da cidade;

III - função social da propriedade urbana;

IV - sustentabilidade urbana e ambiental; e

V - gestão democrática e participativa.

§ 1° A sustentabilidade urbana e ambiental pressupõe o uso racional dos recursos naturais
sem esgotá-los para que as gerações futuras possam usufruir tais recursos, de maneira
compatível com a promoção do desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e
a inclusão social, tendo como objetivo superior a redução das desigualdades e a garantia do
direito à cidade sustentável.

§ 2° A sustentabilidade urbana e ambiental em Vila Velha requer:

I - proteção e conservação do patrimônio ambiental e cultural;

II - preservação da qualidade de vida da população;
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III - justa distribuição dos ônus e benefícios gerados com a urbanização;

IV - eqüidade na distribuição dos serviços urbanos.

§ 3° A gestão democrática significa a participação efetiva da sociedade nos processos de
planejamento e gestão da cidade e do território municipal de Vila Velha, por meio dos
seguintes instrumentos:

I - órgãos colegiados da política urbana;

II - debates, audiências, consultas públicas e assembléias populares;

III - conferências sobre assuntos de interesse urbano, rural e ambiental;

IV - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano.

§ 4° A gestão democrática pressupõe a participação dos diferentes segmentos sociais tanto na
formulação de planos, programas e projetos, como na sua execução e monitoramento.

Art. 4° São consideradas funções sociais do Município, garantidas através da ação da
Administração Pública, conforme preconiza o Estatuto da Cidade:

I - disponibilidade de infraestrutura urbana integrada e proporcional à ocupação territorial e
que atenda ás necessidades básicas da população;

II - oferta de condições dignas de moradia para seus habitantes;

III - fomento ao desenvolvimento urbano e econômico sustentável;

IV - recuperação, conservação e preservação do meio ambiente;

V - oferta e manutenção de espaços públicos voltados para as atividades de lazer, esporte e
cultura para a população;

VI - preservação dos elementos naturais e históricos da paisagem urbana;

VII - atendimento à demanda de serviços e equipamentos públicos e comunitários da
população;

VIII - oferta de condições adequadas de acessibilidade;

IX - democratização do acesso ao solo urbano;

X - transparência e acesso dos habitantes à informação de domínio público;

XI - participação de associações representativas da sociedade civil na formulação das
políticas municipais;
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XII - manutenção de gestões e parcerias junto aos órgãos responsáveis pelos serviços
públicos;

XIII - qualificação da infraestrutura básica municipal; e

XIV - complementação de ação dos órgãos federais e estaduais responsáveis pelo controle
urbanístico e ambiental.

Art 5° A propriedade imobiliária cumprirá sua função social, estando seu uso, gozo e
disposição sujeitos aos objetivos que visem os interesses coletivos fixados nesta Lei, e deverá
atender aos seguintes requisitos:

I - ser utilizada como suporte de atividades ou uso de interesse do Município, que
contribuam com o desenvolvimento social, econômico e ambiental, tais como:

a) habitacional;

b) produção econômica sustentável;

c) prestação de serviços públicos ou privados; e

d) social e cultural.

II - ter seu uso e ocupação compatível com:

a) preservação e conservação dos elementos naturais, paisagísticos e culturais considerados
de relevância;

b) suporte de infraestrutura básica municipal;

c) respeito ao direito de vizinhança;

d) otimização da mobilidade e acessibilidade;

e) segurança do patrimônio público e privado.

Art 6° O Poder Executivo implantará política fundiária e habifacional que vise à realização
plena e progressiva do direito à moradia adequada, devendo para tanto:

I - propiciar a regularização fundiária das áreas ocupadas por população de baixa renda e a
utilização adequada das áreas desocupadas, promovendo o seu aproveitamento;

II - visará regularização urbanística, jurídica e administrativa dos assentamentos residenciais
irregulares, propiciando a melhoria das condições de habitabilidade;

III - incentivar a construção de moradias compatíveis com padrões econômicos e culturais da
população do Município, por meio de políticas de incentivo à produção de moradia popular;
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IV - trazer para o Município os programas habitacionais desenvolvidos pelos governos do
Estado e Federal;

V - criar normatizações especiais para estimular a produção de empreendimentos
habitacionais de interesse social;

VI - promover, através de programas especiais, a assistência à construção à população de
baixa renda, com a articulação de suporte técnico e jurídico junto a entidades de classe e
instituições acadêmicas, capacitando e treinando os beneficiados para a construção e geração
de emprego e renda;

VII - buscar financiamentos através de recursos externos junto a órgãos estaduais, federais e
internacionais para a promoção de empreendimentos habitacionais de interesse social; e

VIII - possibilitar a execução de unidades habitacionais para as classes populares através de
parcerias com a iniciativa privada.

Art. 7° O desempenho das atividades econômicas deverá contemplar:

I - segurança dos habitantes em geral e, em particular, dos trabalhadores de cada unidade
produtiva urbana e rural;

II - preservação do meio ambiente, notadamente dos recursos hídricos e da vegetação de
interesse ambiental;

III - adequada destinação dos resíduos produzidos; e

IV - cumprimento dos dispositivos legais que regulam a emissão de efluentes gasosos, ruídos
e outros elementos nocivos à coletividade.

Parágrafo único. As Macrozonas e Zonas de Uso e Ocupação do Solo previstas nesta Lei
disciplinam as atividades econômicas visando à:

I - ampliação das possibilidades de investimentos em atividades econômicas de caráter
urbano e rural;

II - incentivo a geração de emprego e renda em todo o Município;

III - garantia ao direito de moradia;

IV - preservação e manutenção do equilíbrio ecológico das áreas ambientalmente sensíveis; e

V - pleno desenvolvimento do Município.

Art 8° Para garantir o controle social sobre as ações públicas e privadas, o Poder Executivo
deverá considerar a participação direta da população nas decisões políticas do governo,
conforme preconiza Lei Orgânica Municipal.
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Art. 9° As políticas e ações do Poder Executivo deverão estar articuladas às esferas de
governo Estadual e Federal, a fim de tomar eficazes as ações do setor público, e também de
reconhecer a necessidade de ações regionais integradas como indispensáveis para a criação
de um ambiente favorável ao desenvolvimento e ao equacionamento de problemas de caráter
regional.

Art 10. O Plano Diretor Municipal é parte integrante do processo contínuo de planejamento,
devendo-se observar os seus objetivos e suas diretrizes em todas as esferas da Administração
Pública.

Parágrafo único. A revisão deste Plano Diretor Municipal será realizada em conjunto pelos
agentes envolvidos no processo de desenvolvimento do Município em especial pelo
Conselho Municipal da Cidade - CMC.

TÍTULO II

DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CAPÍTULO I

DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
SEÇÃO I

DA PRESERVAÇÃO DOS BENS E RECURSOS NATURAIS

Art II. É condicionante da Política Urbana de Vila Velha, a preservação dos bens e recursos
naturais que integram o seu patrimônio ambiental e cultural, principalmente:

I - as Unidades de Conservação instituídas e a instituir;

II - as áreas frágeis alagadas e alagáveis;

III - as encostas de morro e elevações com declividade superior a 30%;

IV - as Áreas de Preservação Permanente - APP;

V - as zonas de amortecimento no entomo das Unidades de Conservação;

VI - os morros, mangues e ilhas;

VII - os corpos d'água e suas matas ciliares; e

VIII - as áreas de risco geológico e risco de movimentação de massas.

Parágrafo único. Para a delimitação, manejo e preservação das áreas indicadas nos incisos I
a VIII, o poder público municipal poderá estabelecer parcerias com outras instituições,
públicas e privadas, e deverá garantir fiscalização eficiente, vinculada aos programas e
projetos de educação ambiental.

Art. 12. A estratégia de proteção e conservação do patrimônio ambiental e cultural de Vila
Velha visa integrar ações e intervenções de reabilitação, reutilização e revitalização das áreas
Autoria: Poder Executivo 5
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urbanas em prol da preservação e valorização dos bens naturais - formações físicas,
biológicas e geológicas - e materiais ou imateriais existentes, tomados isoladamente ou em
conjunto, e cuja conservação seja de interesse histórico, paisagístico, estético, científico,
arqueológico, arquitetônico, artístico, bibliográfico ou etnográfico, ou ainda por serem
representativos das tradições e da identidade cultural da população capixaba e do
povo vilavelhense.

Art. 13. As diretrizes para a valorização dos ambientes naturais de Vila Velha são:

I - proteger os bens e os recursos naturais de maneira integrada à promoção da qualidade de
vida no Município;

II - compatibilizar a expansão e renovação dos ambientes urbanos com a proteção ambiental;

III - proteger as áreas de fragilidade ambiental e impróprias à ocupação;

IV - recuperar as áreas degradadas em todo o território municipal, em especial aquelas
localizadas nas áreas urbanas;

V - incentivar a conservação, proteção e manutenção da orla marítima, dos morros, ilhas,
rios, lagos e lagoas protegidas;

VI - garantir a reserva de áreas verdes em loteamentos e condomínios residenciais.

SEÇÃO II

DAS ÁREAS VERDES

Art. 14. São objetivos da política de Áreas Verdes, praças e parques urbanos:

I - ampliar as Áreas Verdes, melhorando a relação área verde por habitante no Município;

II - assegurar usos compatíveis com a preservação e proteção ambiental nas Zonas de
Especial Interesse Ambiental (ZEIA) e as Áreas Verdes do Município.

Art 15. São diretrizes para a política de Áreas Verdes, praças e parques urbanos:

I - o adequado tratamento e ampla utilização da vegetação enquanto elemento integrador na
composição da paisagem urbana e qualificador ambiental;

II - a gestão compartilhada das áreas verdes públicas significativas;

III - a incorporação das áreas verdes particulares ao Sistema de Áreas Verdes do Município,
identificadas como relevantes e/ou significativas, vinculando-as ás ações da municipalidade
destinadas a assegurar sua preservação e seu uso;

IV - a manutenção e ampliação da arborização de ruas, criando faixas verdes que conectem
praças, parques ou áreas verdes;
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V - a criação de instrumentos legais destinados a estimular parcerias entre os setores públicos
e privado para implantação e manutenção de áreas verdes e espaços ajardinados e/ou
arborizados;

VI - a recuperação de áreas verdes degradadas de importância paisagístico-ambiental;

VII - o ordenamento do uso, nas praças e nos parques municipais, das atividades culturais e
esportivas, bem como dos usos de interesse turístico, compatibilizando-os ao caráter
essencial desses espaços;

VIII - a criação de programas para a efetiva implantação das áreas verdes previstas em
conjuntos habitacionais e loteamentos;

IX - a implantação de horto municipal com o objetivo de produção de mudas para
fornecimento à população em geral e programas de arborização urbana;

X - a implantação de jardim botânico cujo objetivo é abrigar amostras e coleções de plantas
vivas cientificamente reconhecidas com a finalidade de estudo, pesquisa e documentação do
patrimônio florístico, acessível ao público, no todo ou em parte, servindo à educação, à
cultura, ao lazer e à conservação do meio ambiente.

Art. 16. São ações estratégicas para as áreas verdes, praças e parques urbanos;

I - elaborar e implementar um plano diretor de arborização urbana;

II - implantar áreas verdes em cabeceiras de drenagem e estabelecer programas de
recuperação nas Zonas de Especial Interesse Ambiental (ZEIA);

III - garantir o funcionamento dos conselhos gestores das UCs e a gestão compartilhada das
praças e parques urbanos;

IV - estabelecer parceria entre os setores público e privado, por meio de incentivos fiscais e
tributários, para implantação e manutenção de áreas verdes, atendendo a critérios técnicos de
uso e preservação estabelecidos pela Secretaria Municipal responsável pelas políticas
públicas de Meio Ambiente;

V - elaborar mapa georeferenciado de áreas verdes do Município, identificando e
sistematizando informações, em cada bairro;

VI - criar as interligações entre as áreas verdes e estabelecer padrões tipológicos para a
vegetação urbana.

SEÇÃO III

DA QUALIFICAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL

Art 17. A promoção do saneamento ambiental em Vila Velha requer ações e investimentos
dirigidos à universalização da cobertura do abastecimento de água e esgotamento sanitário e
á resolução dos problemas relacionados ao manejo e destinação final dos resíduos sólidos e
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das águas pluviais, atendendo a demanda da população e visando a promoção da saúde
pública e a integridade do meio ambiente.

Art. 18. Compõe o sistema de saneamento ambiental todas as redes de infraestrutura e
serviços que propiciam a salubridade dos assentamentos humanos, rural e urbano por meio
da gestão ambiental, do abastecimento de água potável, da coleta e tratamento do esgoto
sanitário, do controle de vetores e pragas, da drenagem das águas pluviais, do manejo dos
resíduos sólidos, assim como a reutilização das águas e a redução do consumo energético,
com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida.

Art 19. As diretrizes para a promoção do saneamento ambiental em Vila Velha são:

I - implementar redes de coleta e tratamento adequado dos esgotos sanitários em todo o
território municipal;

II - estimular a adoção de soluções alternativas para garantir a integridade e a cobertura do
saneamento ambiental em todo o território municipal;

III - proteger os cursos d'água e as águas subterrâneas;

IV - garantir a gestão integrada dos resíduos sólidos; V - ampliar a coleta seletiva e
reciclagem dos resíduos sólidos domésticos e industriais, bem como a redução da geração de
resíduos sólidos;

V - aperfeiçoar e ampliar a cobertura da limpeza urbana;

VI - complementar a rede coletora de águas pluviais e o sistema de drenagem nas áreas
urbanizadas do território;

VII - promover a humanização dos espaços públicos coletivos por meio da manutenção de
áreas verdes e arborização urbana;

VIII - apoiar o uso de tecnologia de saneamento ambiental adequado nas áreas rurais;

IX - implementar programa de coleta das embalagens de agrotóxico em toda área rural do
Município;

X - garantir a convergência entre o uso dos recursos naturais para a geração de energia e o
suprimento das demandas locais, sem prejuízo ou dano socioambiental;

XI - garantir através da gestão ambiental a preservação, proteção, conservação e
recuperação:

a) dos corpos d'água;

b) dos lagos e lagoas;

c) das matas ciliares;
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d) da vegetação nativa;

e) das Áreas de Preservação Permanente - APP;

f) das Unidades de Conservação;

XII - propor medidas para minimizar os impactos negativos da poluição sonora;

XIII - promover a recuperação e reversão dos processos de degradação das condições físicas,
químicas e biológicas do ambiente;

XIV - incentivar a construção de reservatórios residenciais, comerciais e industriais para
captação, armazenamento e reutilização das águas pluviais, buscando não sobrecarregar o
sistema de drenagem na cidade e diminuir o consumo de água tratada;

XV - incentivar que as edifícações façam as ligações do esgoto doméstico na rede de coleta
para tratamento, nos bairros e ruas onde existe o sistema de coleta.

Art. 20. Para efetivar a promoção do Saneamento Ambiental serão observados os seguintes
Planos Setoriais, conforme prazos e metas estabelecidos pelos respectivos planos:

I - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Líquidos;

II - Plano Municipal de Esgotamento Sanitário; e

III - Plano Municipal de Drenagem.

Art. 21. Os Planos Setoriais complementares ao sistema de saneamento ambiental deverão
contemplar:

I - as ações voltadas à promoção do saneamento ambiental, assegurando os benefícios da
salubridade ambiental à totalidade da população do Município;

II - as bacias hidrográfícas como unidades de planejamento em harmonia com as Políticas
Nacionais de Saúde Pública, de Desenvolvimento Urbano, de Recursos Hídricos e de Meio
Ambiente;

III - a integração das políticas públicas e articulação institucional para a formulação,
execução e atualização das ações voltadas à promoção do Saneamento Ambiental e demais
disposições desta Lei;

IV - a regularização das ligações de esgotamento sanitário, como forma de garantir o
adequado funcionamento da atual rede implantada;

V - a prestação dos serviços públicos de saneamento para o alcance de níveis crescentes de
desenvolvimento técnico, gerencial, econômico e financeiro e melhor aproveitamento das
condições existentes no Município; jj J(l
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VI - a inclusão nos Planos de Drenagens Setoriais os alagados naturais importantes para a
finalidade de contenção de enchentes urbanas, garantindo a perenidade da função que
desempenham.

Art 22. O aperfeiçoamento das condições institucionais dirigidas à promoção do
esgotamento sanitário deverá permitir o controle e fiscalização pelo poder concedente dos
contratos de concessão ou permissão para exploração de serviços públicos de saneamento
ambiental.

Art. 23. Os Planos Setoriais prioritários para a promoção da qualidade do saneamento
ambiental deverão contemplar, minimamente:

I - diagnóstico socioambiental que caracterize e avalie a situação de salubridade ambiental no
Município, por meio de indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais;

II - metas e diretrizes gerais da política de saneamento ambiental para a compatibilização,
integração e coordenação dos planos setoriais de água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos;

III - definição dos recursos financeiros necessários à implantação das ações priorizadas;

IV - caracterização e quantificação dos recursos humanos, materiais, tecnológicos,
institucionais e administrativos necessários à execução das ações propostas;

V - indicação dos instrumentos de planejamento e controle ambiental;

VI - programa de investimento em obras e outras medidas relativas à utilização, recuperação,
conservação e proteção do sistema de saneamento ambiental;

VII - indicação de ações para implantação das Zonas de Especial Interesse Ambiental - ZEIA
destinadas ao lazer, dispondo sobre:

a) tratamento paisagístico a ser conferido de forma a garantir as suas funções para atender às
demandas sociais;

b) os critérios para definição da vegetação a ser empregada no paisagismo urbano, garantindo
sua diversificação e adequação à especificidade de Vila Velha.

§ 1° Os planos setoriais que integram o sistema de saneamento ambiental deverão expressar a
visão integrada preconizada nesta Lei.

§ 2° Os planos, programas e projetos setoriais integrados ao saneamento ambiental deverão
contemplar, no que couber, o conteúdo mínimo previsto nos incisos de 1 a VII do caput.

Art. 24. A criação do sistema de saneamento ambiental garantirá:

I - monitoramento permanente da qualidade dos serviços de saneamento ambiental em todo o
território municipal;

Autoria: Poder Executivo 10
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II - manutenção do sistema de informação atualizado sobre a cobertura e a qualidade do
atendimento dos serviços de saneamento ambiental;

III - controle e fiscalização da qualidade do saneamento ambiental e dos serviços prestados
por empresas públicas e privadas;

IV - controle e fiscalização sobre as atividades potencialmente poluidoras.

SEÇÃO III

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art 25. O Zoneamento Ambiental é objetivo da Política Municipal de Meio Ambiente e o
instrumento de organização da ocupação territorial do Município, mediante a
compatibilização de atividades urbanas e rurais com a capacidade de suporte dos recursos
naturais promovendo o desenvolvimento sustentável e a preservação das características e
atributos, especialmente nas seguintes Macrozonas:

I - Macrozona Rio Jucú;

II Macrozona Área de Reestruturação Urbana;

III - Macrozona de Uso Econômico Controlado; e

IV - Macrozona de Uso Agropecuário.

Art. 26. Na elaboração do Zoneamento Ambiental, em conformidade com os princípios
estabelecidos na Política Municipal de Meio Ambiente, as seguintes diretrizes serão
observadas:

I - a normatização da utilização racional e sustentada dos recursos ambientais, levando em
conta as bacias hidrográficas e os ecossistemas;

II - o controle das condições e uso dos recursos ambientais, com medidas preventivas contra
a sua degradação;

III - a compatibilização do desenvolvimento econômico com ações de conservação
ambiental e melhoria da qualidade de vida;

IV - o estabelecimento de metas para a proteção do território municipal com áreas e
ecossistemas relevantes;

V - harmonização com as normas de planejamento urbano, de parcelamento, uso e ocupação
do solo.

§ 1° As zonas ambientais do Município serão estabelecidas conforme estudos e diretrizes
preconizadas na Legislação Ambiental e em um Plano Ambiental elaborado pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
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§ T As Zonas de Especial Interesse Ambiental (ZEIA), definidas nesse Plano Diretor
Municipal, são consideradas parte integrante do Zoneamento Ambiental.

Art. 27. O Zoneamento Ambiental, na forma de Lei Específica, terá os seguintes
instrumentos de intervenção;

I - Plano de Gerenciamento Costeiro;

II - Planos de Monitoramento;

III - Planos de Gestão Ambiental;

IV - Sistema de Informações Ambientais.

Art 28. O uso rural compreende as atividades desenvolvidas nas propriedades rurais
localizadas no território municipal, podendo abranger não apenas atividades agropecuárias,
como também os imóveis residenciais dos proprietários e colonos, e as instalações industriais
da produção local dessas propriedades.

Art. 29. Cabe ao Município, na definição das categorias de uso rural, estabelecer políticas de
planejamento, desenvolvimento e saneamento dos imóveis rurais, visando assegurar a
qualidade de vida da população da zona rural.

CAPÍTULO II

DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL DE VILA VELHA

SEÇÃO I

DA PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E NATURAIS

Art 30. O patrimônio cultural e natural é constituído pelos bens de natureza material e
imaterial, públicos ou particulares, tomados de maneira individual ou em conjunto, que
contenham referência à identidade, à ação e à memória de diferentes grupos da população
capixaba e do povo Vilavelhense, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços de interesse de proteção;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagísticos, artísticos, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.

§  1° Patrimônio material é formado por bens classificados segundo sua natureza:
arqueológica, paisagística e etnográfica; histórico; belas artes; e das artes aplicadas.
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§ 2° O Patrimônio material é dividido em bens imóveis (individuais, núcleos urbanos, sítios
arqueológicos e paisagísticos), e móveis (coleções arqueológicas, acervos museológicos,
documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos).

§ 3° Patrimônio imaterial está relacionado aos saberes, ás habilidades, ás crenças, às práticas,
ao modo de ser das pessoas, tais como festas, danças, manifestações literárias, musicais,
plásticas, cênicas, lúdicas, rituais e festas religiosas, gastronômicas, e outras práticas da vida
social, além de mercados, feiras, praças e demais espaços onde se concentrem e se
reproduzem práticas culturais.

§ 4° Patrimônio natural é um bem ou conjunto de bens naturais que requer proteção dado seu
valor paisagístico, histórico, cultural, econômico ou em função da biodiversidade.

Art. 31. A proteção e conservação dos bens culturais têm como objetivo promover a
qualificação do patrimônio cultural a partir da elaboração e implantação de programas e
projetos destinados à preservação e revalorização do Patrimônio Cultural de Vila Velha.

Art. 32. As diretrizes para a proteção e valorização do patrimônio cultural e natural de Vila
Velha são:

I - fortalecer as tradições e culturas locais resgatando a memória e a identidade cultural de
Vila Velha;

II - incentivar o desenvolvimento socioeconômico, requalificando espaços públicos,
implementando infraestrutura turística de maneira a não destruir o patrimônio cultural e
natural;

III - promover a mobilidade e a acessibilidade aos bens culturais e naturais;

IV - garantir a preservação de visuais de bens culturais e naturais identificados
principalmente a partir de espaços públicos de forma harmonizada com o crescimento
urbano;

V - estimular o uso, a conservação e o restauro do patrimônio cultural do município;

VI - estimular parcerias entre os setores público e privado para o financiamento de
intervenções destinadas à conservação dos bens de interesse cultural e natural;

VII - promover a articulação entre os órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio
cultural nos níveis municipal, estadual e federal;

VIII - utilizar instrumentos urbanísticos e tributários a fim de incentivar ações de uso,
conservação e restauro dos bens culturais;

IX - VETADO.

Art. 33. Os programas e projetos voltados à preservação e valorização do Patrimônio
Cultural de Vila Velha deverão ser associados ao Plano de Desenvolvimento Econômico no

segmento de Turismo.
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Art. 34. As ações prioritárias para a proteção e valorização do patrimônio cultural e natural
de Vila Velha são:

I  - Inventariar os bens de interesse cultural do Município, protegidos ou a serem
incorporados ao Patrimônio Cultural e Natural de Vila Velha;

II - Garantir a atuação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, criado pela Lei
Municipal n° 5.636/2015 ou outra que vier a substituí-la, frente às ações de proteção do
patrimônio cultural municipal;

III - Garantir espaços públicos para exposição de acervo, manifestação das tradições
culturais locais e da memória popular; e IV - Adotar medidas de fiscalização periódica
visando à proteção do patrimônio cultural e natural.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural tem a finalidade de
deliberar sobre a aplicação dos institutos de proteção do patrimônio cultural, colaborar na
organização da política de preservação dos bens culturais, fiscalizar e avaliar a execução da
aplicação dos institutos de proteção dos bens culturais.

Art. 35. VETADO.

CAPÍTULO III

DA INCLUSÃO TERRITORIAL E PROMOÇÃO DA MORADIA

Art. 36. A inclusão territorial e promoção da moradia digna em Vila Velha se darão pela
integração das políticas de habitação e demais políticas setoriais, incluindo a regularização de
assentamentos de interesse social, produção de novas moradias populares e pela justa
distribuição de infraestrutura e equipamentos urbanos e sociais.

Art. 37. Para garantir a moradia digna e a inclusão territorial, o Poder Público Municipal
promoverá:

I - regularização urbanística e fundiária, prioritariamente, nas Zonas de Especial Interesse
Social - ZEIS;

II-VETADO;

III - VETADO;

IV - sustentabilidade social, econômica e ambiental na concepção e na implantação dos
programas habitacionais de interesse social.

Art. 38. São diretrizes da inclusão territorial e promoção da moradia digna:

I - democratizar o acesso à terra e á moradia digna aos habitantes da cidade, com melhoria
das condições de habitabilidade, preservação ambiental e qualificação dos espaços urbanos,
priorizando o interesse social;
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II - aperfeiçoar os mecanismos de controle social e participação da sociedade nos processos
de decisão, incluindo formulação, implantação e controle dos recursos públicos destinados à
política habitacional;

III - utilizar processos tecnológicos que garantam a melhoria da qualidade construtiva e
redução dos custos da produção habitacional;

IV - integrar a política habitacional com as demais políticas sociais;

V - diversificar as formas de acesso à habitação de interesse social;

VI - articular a Política Habitacional e Fundiária para o cumprimento da função social da
terra urbana de forma a produzir lotes urbanizados e habitações novas em locais adequados,
proporcionando a redução progressiva do déficit habitacional;

VII - regulamentar os instrumentos que garantam recursos e investimentos para promoção de
melhorias urbanas e produção de moradias populares, com prioridade para a habitação de
interesse sócia, em especial a outorga onerosa e a contribuição de melhoria;

VIII - garantir na produção de novas moradias de interesse social a implantação de
equipamentos e serviços sociais e urbanos;

IX - promover a regularização urbanística e fundiária em áreas ocupadas por moradias de
interesse social;

X - monitorar a demanda habitacional no Município;

XI - induzir o uso e ocupação do solo urbano para áreas vazias com potencial de
adensamento;

XII - captar recursos com a valorização imobiliária para investimentos diretos em produção
de moradias populares, por meio de aplicação da outorga onerosa e contribuição de melhoria;

XIII - promover parcerias entre os setores público e privado, visando à execução de
intervenções que promovam melhorias urbanas vinculadas à oferta de habitação de interesse
social.

Art 39. O Plano Habitacional de Interesse Social é instrumento básico de implantação da
Política Municipal de Habitação de Vila Velha e deverá ser elaborado pelo Poder Executivo
Municipal, contemplando as diretrizes expressas no artigo anterior e definindo as prioridades
e os critérios para a implantação de programas, projetos e ações dirigidas à promoção da
Habitação de Interesse Social, observadas as leis orçamentárias.

Art. 40. Os programas e projetos específicos para a promoção da Habitação de Interesse
Social, estabelecidos no Plano Habitacional de Interesse Social e aprovados pelo Conselho
Municipal de Habitação de Interesse Social deverão apresentar compatibilidade com o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS.
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Art 41. São funções do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS, de
que trata a Lei Municipal n° 4.713/2008 ou outra que vier a substituí-la:

I - a gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS;

II - a aprovação de orçamentos, planos e metas de aplicação dos recursos do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS; e

III - o acompanhamento permanente das ações do Plano Municipal de Habitação de Interesse
Social.

CAPÍTULO IV

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Art 42. O Município de Vila Velha promoverá o desenvolvimento econômico sustentável
tendo em vista a distribuição e qualificação das oportunidades de trabalho e geração de
emprego e renda em todo o território de maneira diversificada e complementar, visando
fomentar o desenvolvimento portuário, retro portuário, logístico, a organização e
fortalecimento da economia do turismo, o crescimento dos setores de comércio e serviços, o
estímulo às atividades agrícolas, de agroturismo e de desenvolvimento rural, com base nas
seguintes diretrizes:

I - garantir espaços para atração de atividades empresariais e produtivas;

II - desenvolver e fortalecer atividades de turismo cultural, religioso, ecológico, histórico,
rural e de recreação;

III - valorizar as belezas naturais, atributos ambientais marinhos e o potencial náutico do
Município, enfatizando seu potencial como balneário litorâneo;

IV - requalificar espaços urbanos para implantação de centros multifuncionais, fortalecendo
as atividades de comércio e serviços regionalizados;

V - apoiar pequenas e médias empresas com potencial de criar novas oportunidades de
trabalho e renda, sobretudo para a população excluída do mercado formal;

VI - identificar as paisagens rurais naturais e/ou construídas de relevância, visando sua
proteção, valorização, e aproveitamento econômico vinculado ao desenvolvimento
sustentável da área rural, e fortalecimento de sua identidade;

VII - apoiar o desenvolvimento das áreas rurais, compatibilizando a conservação dos
recursos naturais com o desenvolvimento do agroturismo;

VIII - promover parcerias entre os setores público e privado gerando dinamismo econômico
em áreas estratégicas do território;

IX - revitalizar sítios históricos de maneira integrada à política de desenvolvimento do
turismo;
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X - promover a formação, o treinamento e a qualificação da mão-de-obra local, com uso
adequado de recursos provenientes do orçamento municipal, dos fundos federais e convênios
com órgãos estaduais e federais; e

XI - estimular o associativismo, o cooperativismo e os princípios da economia inteligente,
criativa, sustentável e humana.

Art. 43. O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável é o instrumento
básico de intervenção e articulação dos setores econômicos no Município, devendo o mesmo
estabelecer as ações decorrentes do planejamento econômico para promoção, articulação,
integração e execução dos objetivos e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para os setores
portuário, retro portuário, de logística, de turismo, industrial, comercial, agrícola, pesca e de
serviços.

SEÇÃO II

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA INTELIGENTE,
CRIATIVA, SUSTENTÁVEL E HUMANA

Art. 44. O Município de Vila Velha, através do Plano Municipal de Desenvolvimento
Econômico sustentável, promoverá o desenvolvimento da Economia Inteligente, Criativa,
Sustentável e Humana mediante planos, programas, mecanismos e ações que fomentem a
formulação, a implantação e a articulação das ações relacionadas ao ciclo de criação,
produção, comercialização e distribuição de bens e serviços tangíveis e intangíveis, oriundos
da criatividade humana e da aplicação de capital intelectual, inclusive utilizando as modernas
tecnologias digitais, com base nas seguintes diretrizes:

I - Definir a Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana do Município de Vila
Velha como o conjunto de produtos, serviços e manifestações centradas no ser humano e
baseadas no emprego do capital intelectual criativo, com suporte das novas tecnologias
digitais e com potencial de gerar crescimento socioeconômico sustentável e a melhoria da
qualidade de vida, abrangendo aspectos culturais, sociais, econômicos, ambientais e
educacionais envolvendo cadeias produtivas, agentes criativos, interfaces tecnológicas e
modelos inovadores de empreendimentos.

II - A Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana de Vila Velha será
desenvolvida de modo consistente e adequada á realidade do Município, incorporando a
compreensão da importância da diversidade cultural, a percepção da sustentabilidade como
fator de desenvolvimento local, a inovação como vetor de desenvolvimento da cultura e das
expressões de vanguarda e, por último, a inclusão produtiva como base de uma economia
cooperativa e solidária.

III - considerar a Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana de Vila Velha
propriedade coletiva do povo Vilavelhense;

IV - definir o papel do Poder Público como facilitador e indutor do desenvolvimento da
Economia Criativa e Sustentável de Vila Velha, influindo e refletindo no processo global de
desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental;
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V - promover a articulação da temática da Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e
Humana junto aos órgãos públicos e junto às instituições privadas no âmbito de suas
atuações;

VI - desenvolver atividades voltadas para a Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e
Humana dispondo de infraestrutura física e de outros mecanismos adequados às necessidades
de dinamização, consolidação e expansão do setor;

VII - valorizar, proteger e promover os bens e os serviços mencionados no caput deste artigo,
sendo respeitada a diversidade das expressões culturais;

VIII - promover e incentivar a criação de Polos Inteligentes, Criativos, Sustentáveis e
Humanos que são espaços, bairros e regiões do Município que apresentam potenciais para o
desenvolvimento e crescimento local baseados na criatividade, inclusão e diversidade
cultural, e produção de capital intelectual, sendo compostos por atividades econômicas
baseadas no conhecimento e capazes de produzir riqueza, gerar emprego e distribuir renda;

IX - instituir programas e projetos de apoio aos setores criativos e sustentáveis, aos seus
profissionais e aos seus empreendedores, visando ao fortalecimento dos micro e pequenos
empreendimentos criativos;

X - promover ações voltadas à aprendizagem multidisciplinar nas instituições de ensino
municipais, bem como fomentá-las nos níveis técnico e superior, a fim de desenvolver
competências criativas;

XI - formular e apoiar as ações voltadas à formação de empreendedores criativos, além da
qualificação da cadeia produtiva da Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana de
Vila Velha;

XII - Promover a instalação da incubadora Vila Velha Economia Inteligente, Criativa,
Sustentável e Humana no Município para atender os polos Inteligentes, Criativos,
Sustentáveis e Humanos, as comunidades e os coletivos com alta vocação criativa, visando à
qualificação profissional de artistas, produtores e demais trabalhadores, gerando um cenário
favorável para o fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos da economia criativa e
sustentável de Vila Velha;

XIII - Promover e incentivar a criação do Parque Tecnológico e de Inovação de Vila Velha
como um ambiente que congrega organizações empresariais, científicas e tecnológicas
estruturadas de maneira planejada, concentrada e cooperativa para promover a cultura e a
prática da inovação, a competitividade empresarial e a geração de riquezas por meio da
criação e fortalecimento de empresas inovadoras e sua interação com as instituições de
Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTTs), dotado de uma entidade gestora pública ou privada.

Art 45. Para se atingir as diretrizes acima estabelecidas, deverão ser adotadas as seguintes
ações estratégicas:

I - desenvolver o programa "Vila Velha inteligente, criativa, sustentável e humana", com
apoio das novas tecnologias digitais, que deverá ser compatível com o desenvolvimento de
atividades relacionadas às seguintes áreas:
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a) Patrimônio Cultural: atividades que se desenvolvem a partir dos elementos da herança
cultural, envolvendo as celebrações e os modos de criar, viver e fazer, tais como o artesanato,
a gastronomia, o lazer, o entretenimento, o turismo a sítios com valor histórico, artístico e
paisagístico, e a fruição a museus e bibliotecas;

b) Artes: atividades baseadas nas artes e elementos simbólicos das culturas, podendo ser
tanto visual quanto performático, tais como música, teatro, circo, dança, e artes plásticas,
visuais e fotográficas;

c) Mídia: atividades que produzem um conteúdo com a finalidade de se comunicar com
grandes públicos, como o mercado editorial, a publicidade, os meios de comunicação
impresso e produções audiovisuais cinematográficas, televisivas e radiofônicas;

d) Criações Funcionais: atividades que possuem uma finalidade funcional, como a
publicidade, a arquitetura, a moda, o software, as animações digitais, jogos e aplicativos
eletrônicos e o design de interiores, de objetos, e de eletroeletrônicos.

II - Promover a integração entre as áreas criativas econômica, social, cultural, turística,
ambiental e de ensino do Município, por meio de políticas, projetos, mecanismos e ações que
devem estar previstos no programa "Vila Velha inteligente, criativa, sustentável e humana";

III - Estimular o setor empresarial a valorizar seus ativos criativos e inovadores com a
finalidade de promover a competitividade de produtos, bens e serviços cujos insumos
primários sejam o talento e a criatividade individual e coletiva;

IV - Simplificar os procedimentos para instalação e funcionamento das atividades
econômicas que compõem a economia inteligente, criativa, sustentável e humana;

V - Estabelecer parcerias, acordos, convênios e programas com os setores produtivo,
acadêmico e demais órgãos e entidades da esfera pública e privada com vistas ao
desenvolvimento da economia inteligente, criativa, sustentável e humana e à formação
profissional e empreendedora criativa; e

VI - Valorizar e fomentar a diversidade cultural e suas formas de expressão material e
imaterial, bem como o potencial criativo e inovador, as habilidades e talentos individuais e
coletivos, o desenvolvimento humano, a inclusão social e a sustentabilidade em polos de
economia inteligente, criativa, sustentável e humana do Município.

CAPÍTULO V

DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Art 46. A estratégia para a promoção da mobilidade e acessibilidade tem objetivo de
garantir a inserção metropolitana e regional de Vila Velha e a articulação plena de todo o
território municipal, conectando as áreas urbanas e rurais por meio da promoção do Sistema
Municipal de Mobilidade e Acessibilidade.

Parágrafo único. Entende-se por Sistema Municipal de Mobilidade e Acessibilidade a
integração dos componentes estruturadores da mobilidade - trânsito, transporte, sistema
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viário, educação de trânsito e integração regional - de forma segura, eficiente, socialmente
inclusiva e ambientalmente sustentável para garantir o pleno acesso de todos os cidadãos aos
espaços públicos, aos locais de trabalho, aos equipamentos e serviços sociais, culturais e de
lazer.

Art. 47. O Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade é o instrumento básico da
implantação da Política Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, devendo estabelecer as
medidas necessárias para o aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Mobilidade e
Acessibilidade, definindo as ações de curto, médio e longo prazo, com base nas seguintes
diretrizes:

I - as diretrizes para o transporte são:

a) promover a adequação dos componentes do sistema de transporte coletivo, garantindo
eficiência operacional, segurança, conforto e qualidade ambiental;

b) qualificar a ambiência urbana dos corredores de transporte coletivo;

c) qualificar o atendimento às pessoas deficientes e com necessidades especiais;

d) implantar sistema cicloviário, compreendendo a implantação de ciclovias, ciclofaixas e
ciclorotas, além da implantação de serviço de compartilhamento de bicicletas;

e) regulamentar o tráfego de cargas perigosas e pesadas em áreas de circulação apropriadas
da cidade;

f) fomentar a participação do Município nas instâncias de decisão e gestão metropolitana de
transporte;

g) integrar os diversos serviços de transporte urbano;

h) adotar políticas tarifárias para promover a inclusão social; e

i) fomentar o transporte hidroviário e colaborar para a revitalização do sistema hidroviário
intermunicipal.

II - as diretrizes para a qualificação do sistema viário são:

a) readequar o sistema viário, considerando as demandas atuais e futuras;

b) implantar novas ligações viárias e complementações ao atual sistema viário nas
Macrozonas e entre os bairros, com percurso circular intra-bairros;

c) garantir condições de circulação e convivência entre veículos motorizados e não
motorizados e pedestres com acessibilidade e segurança;

d) priorizar os meios não motorizados e o transporte coletivo;

e) requalificar as faixas lindeiras das principais rodovias; e
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f) estimular a utilização de materiais, métodos e projetos que permitam a permeabilidade do
solo.

III - São diretrizes para o aperfeiçoamento da operação do trânsito:

a) promover a requalificação dos componentes do sistema de trânsito, garantindo segurança,
fluidez e qualidade ambiental;

b) minimizar o impacto do tráfego de passagem, especialmente na área urbana de Vila Velha,
disciplinando, principalmente, o horário de tráfego dos veículos de carga e descarga na área
urbana do Município;

c) padronizar a sinalização do trânsito; e

d) implementar a sinalização de trânsito nos principais corredores e acessos viários e nos
pontos de acentuado conflito ou de alto índice de ocorrência de acidente.

IV - são diretrizes para a promoção da educação de trânsito:

a) definir e desenvolver programas, projetos e ações destinados à educação de trânsito,
especialmente direcionados à educação infantil e fundamental das redes públicas e privadas
de ensino; e

b) adquirir os equipamentos e estratégias necessárias para implantação dos programas de
educação de trânsito.

V - São diretrizes para a integração metropolitana e regional:

a) equacionar a integração do Sistema de Mobilidade Urbana Municipal às redes regionais de
transporte, sem comprometer a manutenção do Sistema Municipal de Transporte Coletivo e a
autonomia do Município na política local de transporte;

b) melhorar as condições do sistema viário municipal, estruturado a partir das rodovias
federais e estaduais; e

c) fomentar e participar de estudos para induzir a implantação de novos sistemas de
transporte coletivo de massa; e

d) um sistema cicloviário integrado metropolitano.

Art. 48. O Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade deverá conter:

I - matriz de origem e destino de mobilidade;

II - caracterização dos fluxos predominantes de pessoas e bens, identificando por intermédio
da pesquisa de origem e destino:

a) principais regiões de origem e destino;
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b) modos de circulação;

c) motivos das viagens; e

d) horários e volumetrias das viagens.

III - identificação dos principais impactos negativos causados na mobilidade, principalmente
os relativos a:

a) acidentes de trânsito;

b) congestionamentos; e

c) poluição sonora, atmosférica e visual.

IV - a rede virtual de mobilidade e simulação dos fluxos predominantes das demandas dos
transportes coletivo, de carga e individual, caracterizando os principais impactos negativos;

V - simulação de cenários para caracterização dos fluxos de mobilidade de demandas futuras,
de empreendimentos públicos ou privados que sejam polos geradores de tráfego e de viagens;

VI - a implantação padronizada de passeios públicos, passarelas e calçadas executadas pelo
Poder Público, de forma a garantir a acessibilidade e a melhoria para os deslocamentos a pé,
de forma universal;

VII - elaboração da rede futura de mobilidade, caracterizando as principais intervenções no
sistema viário, nos transportes e no trânsito e as faixas de domínio a serem preservadas.

Art. 49. A gestão do Sistema Municipal de Mobilidade e Acessibilidade será exercida pelo
órgão de competência definido em lei de organização administrativa.

Art. 50. Para padronização das condições de acessibilidade nos logradouros públicos,
passeios e calçadas, deverão ser observados os critérios estabelecidos por legislação
específica e pelas normas brasileiras de acessibilidade.

§ 1° A aprovação de novos empreendimentos está condicionada à observação dos critérios
para as condições de acessibilidade nos logradouros públicos, passeios e calçadas pelo
empreendedor.

§ 2° A construção ou adequação e manutenção das calçadas públicas é de responsabilidade
do proprietário do imóvel residencial, comercial, industrial e institucional, observados os
critérios para as condições de acessibilidade nos logradouros públicos, passeios e calçadas.

§ 3° A construção e/ou reconstrução de calçadas poderá ser feita pela Administração Pública
quando:

I - situações em que se constate perigo iminente ou insegurança para a comunidade;
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II - da desobediência reiterada ao cumprimento das obrigações referidas no parágrafo
segundo, em vista da melhoria da acessibilidade e das condições para os deslocamentos a pé,
e cabendo prévia e regular notificação ao infrator, com inscrição dos valores das despesas e
taxas de administração correspondentes para fins de cobrança e ressarcimento aos cofres
públicos; e

III - quando existir projeto de melhoramento ou urbanização aprovado com a respectiva
previsão orçamentária.

Art 51. O Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade deverá considerar,
prioritariamente:

I - VETADO;

II - as condições de alinhamento definidas para o sistema viário municipal; e

III - as faixas de ciclovias e condições de adequação da malha viária ao uso do transporte
individual não motorizado.

§ 1° Os Projetos de Alinhamentos serão estabelecidos pelo Plano Municipal de Mobilidade e
Acessibilidade e regulamentados por Decreto Municipal.

§ 2° VETADO.

§ 3° Para aquisição das áreas previstas no Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade
para a implantação dos Planos de Alinhamento Viário, o Município poderá utilizar, além da
Desapropriação, o instrumento da Transferência do Direito de Construir.

§ 4° VETADO.

I-VETADO;

II - VETADO;

III - VETADO;

IV - VETADO;

V - VETADO.

Art 52. A hierarquia de uma via poderá ser alterada por Lei de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo, mediante anuência do Conselho Municipal da Cidade - CMC e após parecer
técnico fundamentado da Secretaria Municipal responsável.

CAPÍTULO VI

DO PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO TERRITORIAL
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Art 53. Os objetivos do planejamento urbano e da gestão territorial, a serem alcançados de
forma democrática e participativa são:

I - assegurar o controle social integrado ao Sistema de Planejamento Urbano e Gestão
Territorial;

II - o aperfeiçoamento e modernização do Sistema de Planejamento e Gestão Territorial para
implantação do Plano Diretor Municipal;

III - o monitoramento permanente da produção da cidade a partir do Polo Regional como
unidade de planejamento e gestão territorial;

IV - o estabelecimento de mecanismos de controle social e participação ativa dos diversos
segmentos da sociedade nos conselhos e fóruns municipais;

V - a garantia de realização de conferências municipais, audiências e consultas públicas, e
outros requerimentos de iniciativa popular, desde que firmados de forma participativa;

VI - a integração dos Sistemas de Informações Municipais, de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente e de Habitação de Interesse Social ao Geoprocessamento de Vila Velha;

VII - a melhor eficiência e eficácia dos serviços prestados pela administração pública
aplicada em todas as áreas do Município;

VIII - o monitoramento do desenvolvimento de cada Macrozona, de acordo com o disposto
nesta Lei;

IX - a integração das políticas setoriais; e

X - a integração das ações de planejamento com os municípios da Região Metropolitana da
Grande Vitória.

CAPÍTULO VII

DA INTEGRAÇÃO METROPOLITANA

Art. 54. São diretrizes para integração do município de Vila Velha à Região Metropolitana
da Grande Vitória;

I - a participação de representantes da sociedade civil nas instâncias metropolitanas da
Grande Vitória;

II - a integração dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal em órgãos
intergovemamentais;

III - a previsão de recursos financeiros específicos no orçamento do município de Vila Velha
para o planejamento e gestão da Região Metropolitana da Grande Vitória; e

IV - adequação ao Plano Diretor Urbano Integrado.
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TÍTULO III

DA POLÍTICA URBANA E ORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO

CAPÍTULO I

DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA OCUPAÇÃO DO SOLO

Art 55. São parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo:

I - coeficiente de aproveitamento;

II - taxa de ocupação;

III - taxa de permeabilidade;

IV - gabarito;

V - altura da edificação;

VI - altura máxima da edificação;

VII - afastamentos;

VIII - vagas de estacionamento; e

IX - VETADO.

SEÇÃO I

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

Art. 56. O coeficiente de aproveitamento é o índice que se obtém dividindo-se a área
computável pela área do terreno onde a edificação será implantada, atendendo à fórmula CA
= ATC/AT, onde:

I - CA corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento;

II - ATC corresponde à Área Total Computável; e

III - AT corresponde à Área do Terreno.

§ 1° No cálculo do Coeficiente de Aproveitamento para as edificações de uso residencial, não
residencial e de uso misto não serão computados:

I - as áreas dos pavimentos em subsolo ou meio subsolo destinadas ao uso comum;

II - as áreas destinadas à guarda e circulação de veículos;

III - as áreas destinadas a lazer e recreação, recepção e compartimentos de serviço do jj
condomínio;
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IV - áreas de varandas que não ultrapassem:

a) 40% (quarenta por cento) do somatório das áreas computáveis de salas e quartos
contíguos às varandas, em unidades residenciais; e

b) 20% (vinte por cento) da área destinada ao respectivo cômodo em unidades de
hospedagem de hotéis, motéis, apart-hotéis, pensões, hospitais, casas de saúde e de repouso,
sanatórios e maternidades.

V - as áreas técnicas destinadas a condicionadores de ar até 15% (quinze por cento) da área
do pavimento e os pavimentos técnicos com pé direito máximo de 2,50 m (dois metros e
cinqüenta centímetros) de piso a piso localizados soh piscinas e áreas comuns de lazer;

VI - as áreas destinadas à circulação horizontal e vertical de uso comum até 25% (vinte cinco
por cento) da área do pavimento, sendo computado apenas o excedente;

VII - as áreas de shafts, poços ou dutos para instalações complementares limitadas a 7%
(sete por cento) da área do pavimento, sendo computado apenas o excedente; e

VIII - a área de elementos decorativos ou técnicos com largura inferior a 0,80m (oitenta
centímetros), incluídas projeções de cobertura; e

IX - VETADO.

§ 2° As áreas não computáveis para o cálculo do Coeficiente de Aproveitamento não poderão
ter suas finalidades alteradas ou descaracterizadas por modificação dos projetos após sua
aprovação.

§ 3° O coeficiente de aproveitamento poderá ser mínimo, básico ou máximo, considerando a
proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento da densidade esperada para
cada zona urbana, e de acordo as seguintes definições:

a) Coeficiente aproveitamento mínimo é o fator que corresponde ao mínimo de área
edificável exigida para que o imóvel cumpra sua função social;

b) Coeficiente aproveitamento básico é o fator que corresponde à área que poderá ser
construída no terreno sem pagamento de contrapartida financeira ao poder público pelo
beneficiário; e

c) Coeficiente aproveitamento máximo é o fator que corresponde à área que poderá ser
construída acima do básico até o máximo mediante contrapartida financeira ao poder público.

SEÇÃO II

TAXA DE OCUPAÇÃO

Art. 57. A taxa de ocupação é o índice que se obtém dividindo-se a área total da projeção
horizontal da edificação pela área do terreno onde a edificação será implantada, conforme
fórmula TO = APH x 100/AT, onde:
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I - TO corresponde à Taxa de Ocupação;

II - APH corresponde à Área de Projeção Horizontal da Edificação; e

III - AT corresponde à Área do Terreno.

§ 1° Não são computadas no cálculo da Taxa de Ocupação:

I - a área de elementos decorativos ou lajes técnicas com largura inferior a 0,80m (oitenta
centímetros), incluídas projeções de cobertura.

II - elementos descobertos, tais como piscinas, decks, jardineiras, muros de arrimo e
divisórios, escadarias ou rampas para acesso à edificação;

III - depósitos de lixo, passadiços, guaritas, abrigos de portão, subestações e centrais de gás,
observada a área máxima prevista na Seção VII deste Capítulo em caso de estarem
localizados no afastamento frontal.

§ 2" O primeiro e segundo pavimentos, não em subsolo ou meio subsolo, destinados às áreas
comuns de edificações residenciais multifamiliares e usos mistos, as áreas destinadas a
atividades não-residenciais e as áreas destinadas à guarda e circulação de veículos, poderão
ocupar toda a área remanescente do terreno, após a aplicação do afastamento frontal, da taxa
de permeabilidade e das normas de iluminação e ventilação.

SEÇÃO III

TAXA DE PERMEABILIDADE

Art. 58. A taxa de permeabilidade é o índice que se obtém dividindo-se a área total
permeável pela área do terreno onde a edificação será implantada, conforme fórmula TP =
AP X 100/AT, onde:

I - TP corresponde à Taxa de Permeabilidade;

II - AP corresponde à Área Permeável; e

III - AT corresponde à Área do Terreno.

§ 1° No cálculo da Taxa de Permeabilidade serão computados:

I - projeção dos beirais, platibandas, varandas, sacadas e balcões, desde que tenham no
máximo l,20m (um metro e vinte centímetros) de largura no terreno natural;

II - áreas com pavimentação permeável que não ultrapassem 30% (trinta por cento) do valor
da área permeável; e

III - os poços descobertos de ventilação e iluminação no terreno natural, com área superior a
6,00 m^ (seis metros quadrados) para áreas fechadas, e com qualquer dimensão para áreas
abertas.
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§ 2° A área disposta como permeável deverá ser ocupada em 50% (cinqüenta por cento) ou
mais por vegetação, como gramíneas, árvores e arbustos.

SEÇÃO IV

GABARITO

Art 59. O gabarito é o índice que expressa, através do computo de pavimentos, o número
máximo permitido para cada edificação, desconsiderando os pavimentos em subsolo, o
pavimento técnico, o terraço-jardim e o pavimento em meio-subsolo cuja face superior da
laje não ultrapasse 1,40 m (um metro e quarenta centímetros) a média aritmética da testada
do terreno.

§ 1° Para fins de gabarito, fica definido o térreo das edificações como primeiro pavimento.

§ 2° Em caso de terrenos com mais de uma testada, a face superior do meio-subsolo deverá
ser calculado com base na média da testada com a menor cota.

§ 3° Para fins do computo de pavimentos, não serão computados ainda jiraus em edificações
não residenciais e os mezaninos em edificações residenciais, desde que atendido o
estabelecido no Código de Edificações Gerais do Município de Vila Velha.

§ 4° Em caso de terrenos em aclive cuja única testada esteja localizada na menor cota, a face
superior do meio-subsolo deverá ser calculado com base na média do comprimento do
terreno, limitado a 30,00 (trinta) metros.

§ 5° Será considerado terraço-jardim o pavimento de cobertura de edificações de uso não
residencial, destinados a convivência e lazer, sendo admitida a ocupação da cobertura de até
15% (quinze por cento) da área do pavimento, com pé-direito máximo de 3,00m (três metros)
acima da altura da edificação permitida na zona de uso de sua implantação, devendo a área
coberta acrescida computar no coeficiente de aproveitamento.

SEÇÃO V

ALTURA DA EDIFICAÇÃO

Art 60. VETADO.

§ 1° Em caso de terrenos com mais de uma testada, a altura da edificação deverá ser
calculada com base na média da testada com a menor cota.

§ 2° Em caso de terrenos em aclive cuja única testada esteja localizada na menor cota, a
altura da edificação deverá ser calculada com base no perfil natural do terreno.

§ 3° Deverão ser submetidos à autorização do Órgão Regional do Departamento de Controle
do Espaço Aéreo - DECEA aquelas edificações ou equipamentos que estejam inseridas nas
Zonas de Proteção de Aeródromos (PBZPA), em conformidade com o exigido pelas Portarias
que os definem.
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SEÇÃO VI

ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO

ArL 61. A altura máxima da edificação é o índice que expressa, em metros, a altura máxima
de todos os elementos da edificação, a contar da menor média aritmética da testada do
terreno, incluindo antenas, para-raios, estações rádio base e demais equipamentos que
possam a vir ser instalados sobre a edificação.

§ 1° Em caso de terrenos com mais de uma testada, a altura da edificação deverá ser
calculada com base na média com menor cota.

§ 2° Em caso de terrenos em aclive cuja única testada esteja localizada na menor cota, a
altura máxima da edificação deverá ser calculada com base no perfil natural do terreno.

§ 3° Deverão ser submetidos à autorização do Órgão Regional do Departamento de Controle
do Espaço Aéreo - DECEA aquelas edificações ou equipamentos que estejam inseridas nas
Zonas de Proteção de Aeródromos (PBZPA), em conformidade com o exigido pelas Portarias
que os definem.

SEÇÃO VII

AFASTAMENTOS

Art. 62. Os afastamentos compreendem os recuos obrigatórios da edificação em relação às
divisas do lote (afastamentos laterais e de fundos) em relação ao logradouro ou área pública
(afastamento frontal) e entre edificações no mesmo lote.

§ 1° Nas áreas de afastamento frontal poderão ser construídos:

I - elementos descobertos, tais como piscinas, decks, jardineiras, muros de arrimo e
divisórios, escadarias ou rampas para acesso à edificação, bem como elementos componentes
das instalações hidros sanitárias da edificação exceto reservatórios d'agua e estações de
tratamento;

II - construção em subsolo quando a face superior da laje de teto se situar, integralmente,
abaixo da cota mínima do lote, considerada em relação ao alinhamento com o logradouro
público, após a aplicação da taxa de permeabilidade e das normas municipais de iluminação e
ventilação; e

III - depósitos de lixo, passadiços, guaritas, abrigos de portão, porte cochere, câmaras de
transformação e centrais de gás ocupando, em sua somatória, área máxima de 20% (vinte por
cento) da área do afastamento frontal, obedecido o limite máximo de 25,00 m^ (vinte e cinco
metros quadrados).

IV - vagas de bicicleta; e

V - VETADO.
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§ 2° O pavimento em meio subsolo, quando destinado à guarda de veículos e uso comum em
condomínios, poderá ocupar toda área remanescente do terreno, após a aplicação do
afastamento de frente, da taxa de permeabilidade e das normas de iluminação e ventilação,
desde que o piso do pavimento térreo não se situe numa cota superior a l,40m (um metro e
quarenta centímetros) a contar da média aritmética da testada do terreno.

Art. 63. Os afastamentos mínimos frontais para as edificações localizadas no Município de
Vila Velha deverão obedecer às seguintes dimensões, com possibilidade de escalonamento:

I - para edificações até 08 (oito) pavimentos: afastamento de 3,00 m (três metros);

II - para edificações de 09 (nove) e 10 (dez) pavimentos: afastamento de 4,00 m (quatro
metros);

III - para edificações de 11 (onze) e 12 (doze) pavimentos: afastamento de 5,00 m (cinco
metros);

IV - para edificações com mais de 12 (doze) pavimentos: acrescer 0,50 m (cinqüenta
centímetros) por pavimento ao afastamento anterior;

§ 1° Os terrenos com testadas, laterais e fundos voltados para canais deverão obedecer aos
afastamentos frontais de área não edificante mínimos de 10,00 m (dez metros) para terrenos
separados dos canais por vias e 15,00 m (quinze metros) para terrenos lindeiros a canais,
contados a partir da borda do canal;

§ 2° Os Núcleos de Desenvolvimento ND-E, ND-F, ND-G, e ND-1 deverão obedecer ao
afastamento frontal mínimo de 10,00 m (dez metros) para terrenos separados dos canais por
vias e 15,00 m (quinze metros) para terrenos lindeiros a canais, contados a partir da borda do
canal, 5,00 m (cinco) metros para vias principais e 3,00 m (três metros) para as demais vias.

§ 3° Os Núcleos de Desenvolvimento ND-E, ND-F e ND-G deverão obedecer ao afastamento
frontal mínimo calculado para toda a edificação sem possibilidade de escalonamento.

§ 4° Para fins de aplicação dos afastamentos previstos nos parágrafos 1° e 2°, considera-se a
borda do canal e limite iniciado a partir da borda da calha do leito regular do canal ou curso
d'água, aplicável tanto aos cursos naturais quanto aos que tenham sido alterados ou
retificados.

Art. 64. Os afastamentos mínimos laterais e de fundos para as edificações localizadas no
Município de Vila Velha deverão obedecer às seguintes dimensões, com possibilidade de
escalonamento:

I - para edificações de 01 (um) e 02 (dois) pavimentos: afastamento de 1,50 m (um metro e
cinqüenta centímetros), para afastamentos laterais e de fundos;

II - para edificações de 03 (três) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura de
2,30 m (dois metros e trinta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de
1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros);
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III - para edificações de 04 (quatro) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com
abertura de 2,70 m (dois metros e setenta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem
abertura de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros);

IV - para edificações de 05 (cinco) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura
de 3,00 m (três metros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 2,00 m (dois
metros);

V - para edificações de 06 (seis) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura de
3,20 m (três metros e vinte centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de
2,00 m (dois metros);

VI - para edificações de 07 (sete) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura
de 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura
de 2,00 m (dois metros);

VII - para edificações de 08 (oito) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura
de 3,90 m (três metros e noventa centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura
de 2,00 m (dois metros);

VIII - para edificações de 09 (nove) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com
abertura de 4,30 m (quatro metros e trinta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem
abertura de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros);

IX - para edificações de 10 (dez) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura
de 4,70 m (quatro metros e setenta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura
de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros);

X - para edificações de 11 (onze) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura
de 5,10 m (cinco metros e dez centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de
3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros);

XI - para edificações de 12 (doze) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura
de 5,50 metros, afastamento lateral e de fundos sem abertura de 3,50 metros; e

XII - para edificações com mais de 12 (doze) pavimentos: afastamento lateral e de fundos
com ou sem abertura, acrescer 0,50 metro por pavimento ao afastamento anterior.

§ 1° As edificações residenciais unifamiliares e as edificações referidas no parágrafo 2° do
artigo 57 estarão isentas da obrigatoriedade do afastamento lateral e de fundos para os dois
primeiros pavimentos não em subsolo e meio-subsolo.

§ 2° No caso de edificações constituídas de blocos independentes ou interligados por pisos
em comum, deverão obedecer entre os mesmos a somatória dos afastamentos laterais
conforme seu gabarito, obedecendo a distância mínima de 6,00 (seis) metros.

SEÇÃO VIII

VAGAS DE ESTACIONAMENTO

Autoria: Poder Executivo 31



a^ILAVELHÃl

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"Oeus seja Couvado "

ArL 65. As edificações residenciais, não residenciais e mistas deverão possuir o número
mínimo de vagas de estacionamento de veículos, vagas de estacionamento de utilitários,
vagas de estacionamento de motocicletas e bicicletas, área de carga e descarga e embarque e
desembarque em número condizente com a necessidade para seu bom fúncionamento.

§ 1° A dimensão mínima da vaga destinada ao estacionamento de veículo é de 2,30 m (dois
metros e trinta centímetros) por 4,50 m (quatro metros e cinqüenta centímetros) e a dimensão
mínima da vaga próxima a lateral de paredes será de 2,60 m (dois metros e sessenta
centímetros) por 4,50 m (quatro metros e cinqüenta centímetros).

§ 2° A dimensão mínima da vaga destinada ao estacionamento de veículos utilitários é de
2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) por 5,50 m (cinco metros e cinqüenta
centímetros) e a dimensão mínima da vaga próxima a lateral de paredes será de 2,70 m (dois
metros e setenta centímetros) por 5,50 m (cinco metros e cinqüenta centímetros), devendo
observar a proporção mínima de 10% (dez por cento) da totalidade de vagas destinadas ao
estacionamento de veículos, exceto as edificações de interesse social.

§ 3° A dimensão mínima para vagas destinadas a estacionamento de motos é de 1,00 m (um
metro) por 2,00 m (dois metros), cujo número mínimo é igual a 10% (dez por cento) da
totalidade de vagas destinadas ao estacionamento de veículos.

§ 4° A dimensão mínima para vagas destinadas a estacionamento horizontal de bicicletas é de
0,70 m (setenta centímetros) por 1,85 m (um metro e oitenta e cinco centímetros), sendo
aceitas propostas técnicas que viabilizem o número previsto nesta Lei.

§ 5° A área da edificação vinculada à atividade não residencial, não será computada no
cálculo de Coeficiente de Aproveitamento até o limite máximo de 600,00 m^ (seiscentos
metros quadrados), apenas para fins de cálculo do número de vagas de estacionamento
preconizados nesta Seção, sendo que áreas maiores serão computadas em sua totalidade.

Art 66. O número de vagas para as edificações, destinadas à guarda e estacionamento de
veículos, à carga/descarga, ao embarque/desembarque e à guarda de bicicletas, será calculado
sobre a área computável da edificação com os seguintes parâmetros:

I - número de vagas destinadas à guarda e estacionamento de veículos:

a) lojas ou salas comerciais isoladas ou em conjunto e atividades de comércio e serviço em
geral:

1- unidades de até 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados) de área computada: 01 (uma)
vaga por unidade;

2- unidades maiores que 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados) de área computável:
01 (uma) vaga para cada 35,OOm^ (trinta e cinco metros quadrados) de área computável;

b) supermercados, hortomercados e hipermercados: 01 (uma) vaga para cada 25,00m^ (vinte
e cinco metros quadrados) de área computável;

c) condomínios com características de habitação unifamiliar e multifamiliar:
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1- com unidades de até 70,00m^ (setenta metros quadrados): 01 (uma) vaga por unidade;

2- com unidades maiores que 70,00m^ (setenta metros quadrados) até 100,00m^ (cem metros
quadrados): 1,5 (uma e meia) vagas por unidade;

3- com unidades maiores que 100,00m^ (cem metros quadrados): 02 (duas) vagas por
unidade;

d) hotéis e similares:

1- unidades de até 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados): 01 (uma) vaga para cada 03
(três) unidades;

2- unidades maiores que 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados): 01 (uma) vaga para cada
105,00m^ (cento e cinco metros quadrados);

3- demais áreas computáveis: 01 (uma) vaga para cada 35,00m2 (trinta e cinco metros
quadrados);

4- hotéis e similares com até 3.000,OOm^ (três mil metros quadrados): 01 (uma) vaga de
ônibus;

5- hotéis e similares com mais de 3.000,00m^ (três mil metros quadrados): 02 (duas) vagas
de ônibus;

e) apart-hotéis:

1- unidades de até 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados): 01 (uma) vaga para cada 02
unidades.

2- unidades maiores que 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados): 01 (uma) vaga para cada
60,00m^ (sessenta metros quadrados);

3- demais áreas computáveis: 01 (uma) vaga para cada 35,00m^ (trinta e cinco metros
quadrados);

4- apart-hotéis com até 3.000,00m^ (três mil metros quadrados): 01 (uma) vaga de ônibus;

5- apart-hotéis com mais de 3.000,00m^ (três mil metros quadrados): 02 (duas) vagas de
ônibus.

f) motéis: 01 (uma) vaga para cada 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados);

g) academia de ginástica, dança e similares: Ol(uma) vaga para cada 35,00m^ (trinta e cinco
metros quadrados);

h) boates, danceterias, casa de show e casa de festas: 01 (uma) vaga para cada 15,00m^
(quinze metros quadrados);
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i) igrejas, templos (local de culto ou reuniões públicas): 01 (uma) vaga para cada 35,00m^
(trinta e cinco metros quadrados);

j) cinemas e teatros: 01 (uma) vaga para cada 25,00m^ (vinte e cinco metros quadrados);

k) centro de convenções: 01 (uma) vaga para cada 15,00m^ (quinze metros quadrados);

1) clubes recreativos, instalações e quadras esportivas e similares: 01 (uma) vaga para cada
35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados);

m) estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio: 01 (uma) vaga para cada
75,00m^ (setenta e cinco metros quadrados), excetuando-se as áreas de recreação e quadras
cobertas;

n) estabelecimentos de ensino superior e pós-graduação: 01 (uma) vaga para 25,00m^ (vinte
e cinco metros quadrados);

o) hospitais, clínicas e similares:

1- até 600,00m^ (seiscentos metros quadrados): 01 (uma) vaga a cada 35,OOm^ (trinta e cinco
metros quadrados);

2- acima de 600,00m^ (seiscentos metros quadrados): 01 (uma) vaga a cada 25,00m^ (vinte e
cinco metros quadrados);

p) indústria:

1- até 600,00m^ (seiscentos metros quadrados): 01 (uma) vaga a cada 35,00m^ (trinta e cinco
metros quadrados);

2- acima de 600,00m^ (seiscentos metros quadrados): 01 (uma) vaga a cada 25,00m^ (vinte e
cinco metros quadrados).

q) qualquer outro empreendimento não indicado com área até 600,00m^ (seiscentos metros
quadrados): 01 (uma) vaga a cada 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados);

r) qualquer outro empreendimento não indicado com área acima de 600,00m^ (seiscentos
metros quadrados): 01 (uma) vaga a cada 25,00m^ (vinte e cinco metros quadrados);

II - número de vagas destinadas à carga e descarga e embarque e desembarque:

a) lojas comerciais isoladas ou em conjunto:

1- de 600,00m^ (seiscentos metros quadrados) até 2.000,00m^ (dois mil metros quadrados):
01 (uma) vaga de caminhão;

2- acima de 2.000,00m^ (dois mil metros quadrados) até 5.000,00m^ (cinco mil metros
quadrados): 01 (uma) vaga de caminhão a cada 2.500,00m^ (dois mil e quinhentos metros
quadrados);
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b) supermercados, hortomercados e hipermercados: 01 (uma) vaga de carga e descarga para
cada 1.000,OOm^ (mil metros quadrados);

c) hotéis, apart-hotéis e Similares: 01 (uma) vaga de carga e descarga e 03 (três) vagas com
circulação independente de embarque e desembarque;

d) motel: 01 (uma) vaga de carga e descarga e 03 (três) vagas com circulação independente
de embarque e desembarque;

e) estabelecimentos de ensino Superior e pós-graduação: 01 (uma) vaga com circulação
independente de desembarque a cada 800,00m^ (oitocentos metros quadrados);

f) estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio: 01 (uma) vaga com circulação
independente de desembarque a cada 400,00m^ (quatrocentos metros quadrados);

g) hospitais, prestações de serviço de atendimento médico e correlatos: 01 (uma) vaga de
carga e descarga e 03 (três) vagas com circulação independente de embarque e desembarque;

h) indústria: 01 (uma) vaga de carga e descarga a cada 1.000,00m^ (mil metros quadrados;

i) centro de convenções: 01 (uma) vaga de carga e descarga e 03 (três) vagas com circulação
independente de embarque e desembarque;

III - número de vagas destinadas à guarda de bicicletas:

a) lojas ou salas comerciais isoladas ou em conjunto e atividades de comércio e serviço em
geral não listadas abaixo: 01 (uma) vaga a cada 100,00m^ (cem metros quadrados);

b) supermercados, hortomercados e hipermercados: 01 (uma) vaga a cada 75,00m^ (setenta
metros quadrados);

c) academias de ginástica: 01 (uma) vaga a cada 50,00m^ (cinqüenta metros quadrados).

d) estabelecimentos de ensino médio: 01 (uma) vaga a cada 25,00m^ (vinte e cinco metros
quadrados);

e) estabelecimentos de ensino superior e pós-graduação: 01 (uma) vaga a cada 50,00m^
(cinqüenta metros quadrados);

f) hospitais, clínicas e similares: 01 (uma) vaga a cada 250,00m^ (duzentos e cinqüenta
metros quadrados).

SEÇÃO IX

DO ESTUDO DE SOMBREAMENTO

Art. 67. VETADO.

I - VETADO;
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II - VETADO.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 68. VETADO.

Art. 69. VETADO.

§ r VETADO.

§ 2° VETADO.

§ 3° VETADO.

§ 4° VETADO.

Art. 70. VETADO.

I - VETADO;

II - VETADO;

III - VETADO;

IV - VETADO.

Parágrafo único. VETADO.

CAPÍTULO II

DOS USOS E ATIVIDADES

Art. 71. Ficam estabelecidos, para os efeitos desta Lei, os seguintes usos do solo:

I - residencial;

II - não residencial;

III - misto.

§ 1° Considera-se uso residencial aquele destinado à moradia unifamiliar e multifamiliar.

§ 2° Considera-se uso não residencial aquele destinado ao exercício das atividades comercial,
de prestação de serviços, de lazer, institucional e industrial.

§ 3° Considera-se uso misto aquele constituído pelo uso residencial e não residencial na
mesma edificação.

§ 4° VETADO.

Art. 72. Ressalvadas as limitações do licenciamento ambiental, as atividades são
classificadas segundo Grau de Impacto, conforme abaixo:
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I - Grau de Impacto 1: uso não residencial compatível com o uso residencial;

II - Grau de Impacto 2: uso não residencial cujo impacto permita sua instalação nas
proximidades do uso residencial;

III - Grau de Impacto 3: uso não residencial cujo impacto permita sua instalação apenas em
locais nos quais gerem baixo impacto viário;

IV - Grau de Impacto 4: uso não residencial cuja instalação é condicionada à aprovação do
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);

V - Grau de Impacto 5: uso não residencial de grande porte incompatíveis com o uso
residencial, que deverão ser implementadas em Zonas de Especial Interesse Empresarial, cuja
instalação é condicionada à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) se
estiverem próximas a núcleos urbanos residenciais.

Parágrafo único. VETADO.

Art 73. A implantação de aeródromos, heliportos e helipontos será considerada Grau de
Impacto 5 e 4 e exigirá:

I - autorização prévia expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;

II - aprovação de Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV,
com os parâmetros de incomodidade aplicáveis;

III - relatório com a análise do projeto e dos impactos previstos tomado público com no
mínimo 15 (quinze) dias antes de Audiência Pública;

IV - atendimento às condições de instalação e operacionalização aprovadas pela Aeronáutica;

§  1° Os documentos a serem apresentados aos órgãos municipais competentes, os
procedimentos para avaliação e apreciação do pedido de implantação de helipontos e o
Termo de Referência serão regulamentados por decreto.

§ 2° O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, no caso dos helipontos, deverá:

I - analisar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, relativos a:

a) uso e ocupação do solo num raio de 500,00m (quinhentos metros) contados a partir da laje
de pouso e decolagem do heliponto;

b) ruído emitido pelo pouso e decolagem de helicópteros no heliponto, com base no maior
helicóptero previsto para o local;

c) ruído de fundo do local de implantação, medido em dia útil, durante o período proposto
para o funcionamento do heliponto;
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d) definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como daquelas
intensificadoras dos impactos positivos;

II - indicar horário de funcionamento, dentro do período compreendido entre 7:00h (sete
horas) e 22:00h (vinte e duas horas), em função dos usos existentes e das características da
região, de forma a minimizar a incomodidade;

III - demonstrar a observância de raio de 1.000,00m (mil metros) em relação a
estabelecimentos de ensino seriado, faculdades, universidades, estabelecimentos hospitalares,
matemidades, prontos-socorros, creches, asilos, orfanatos, sanatórios, casas de repouso e
geriátricas e equipamentos públicos relevantes, não se aplicando essa exigência:

a) aos helipontos situados em edificações destinadas a hospitais, órgãos públicos de
policiamento, segurança ou defesa nacional; e

b) sede dos governos municipal e estadual.

IV - demonstrar, em planta, todos os estabelecimentos de ensino seriado, faculdades,
universidades, estabelecimentos hospitalares, matemidades, prontos-socorros, creches, asilos,
orfanatos, sanatórios, casas de repouso e geriátricas e demais equipamentos públicos
relevantes, existentes em raio de 500m (quinhentos metros) do heliponto objetivo do estudo;

V - demonstrar, em planta, todos os helipontos existentes em raio de 1.000 m (mil metros) do
heliponto objeto do estudo;

VI - avaliar o nível de pressão sonora resultante das operações do heliponto, de acordo com o
disposto nas Normas Técnicas Brasileiras, bem como nas disposições legais referentes ao
tema, não podendo o ruído emitido pelo helicóptero ultrapassar o limite máximo de 95 db
(noventa e cinco decibéis) na operação de pouso e decolagem, medido a uma distância da
área impactada a ser definida em decreto;

VII - indicar o número máximo de pousos e decolagens diárias, de acordo com as normas
técnicas aplicáveis, com análise dos helipontos nas imediações do imóvel objeto de exame,
de forma a compatibilizar o nível de pressão sonora ocasionado pela operação dos mesmos
com o permitido para a região de implantação, de acordo com o limite previsto para a
respectiva zona de uso;

VIII - aprovação do EIV e EIA em Audiência Pública.

Art 74. VETADO.

Art. 75. Ficam proibidas:

I - a construção de edificações para atividades as quais sejam consideradas como de uso
incompatível em relação à zona onde se pretenda a sua implantação;

II - a mudança de destinação de edificação para atividades as quais sejam consideradas como
de uso incompatível à zona onde se pretenda a sua implantação.
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CAPITULO III

DA ESTRUTURA URBANA MUNICIPAL

Art. 76. A estrutura urbana do Município é constituída por Macrozonas c Zonas dc Uso c
Ocupação do Solo.

Art. 77. O território do Município subdivide-se nas seguintes Macrozonas:
I

- Macrozona de Consolidação Urbana 01;
À

II - Macrozona de Consolidação Urbana 02;

III - Macrozona de Consolidação Urbana 03;

IV - Macrozona de Reestruturação Urbana;

V - Macrozona do Rio Jucú;

VI - Macrozona de Uso Agropecuário;

VII - Macrozona de Uso Econômico Controlado.

Art. 78. VETADO.

Art. 79. VETADO:

I - Zona de Ocupação Prioritária - ZOP;

II - Zona de Ocupação Controlada - ZOC;

III - Zona de Ocupação Restrita - ZOR;

IV - Zona de Especial Interesse - ZEI;

V - Núcleo de Desenvolvimento - ND; e

VI - Zona Agro Sustentável - ZAS.

SEÇÃO I

DO MACROZONEAMENTO

Art 80. A divisão territorial de Vila Velha reflete a equação entre condicionantes
ambientais, densidades urbanas e capacidade da infraestrutura instalada e possível de ser
ampliada, considerando:

I - o estoque ocioso de terras representado pelos vazios urbanos;

II - a capacidade de renovação urbana das áreas urbanizadas e consolidadas;

III - a integração do território municipal;

IV - as áreas prioritárias para o desenvolvimento de atividades rurais; e

V - os atributos ambientais e condicionantes específicas à ocupação.
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Art 81. O macrozoneamento decorrente da divisão territorial de Vila Velha tem como

objetivos:

I - atender demandas presentes para redução das desigualdades sociais e inclusão sócio-
territorial;

II - superar passivos ambientais e urbanos que caracterizam a diferenciação do uso e
ocupação do solo decorrente dos processos de urbanização;

III - orientar a integração das políticas setoriais;

IV - valorizar as potencialidades e as oportunidades que o território oferece para a
concretização do desenvolvimento socioeconômico.

Art. 82. A garantia de dotação de infraestrutura eficiente nas parcelas do território,
destinadas aos usos urbanos é fator primordial para o cumprimento dos objetivos definidos
para o macrozoneamento.

Art. 83. O macrozoneamento é constituído por áreas urbanas e rural, estabelecidas segundo
condições de uso e ocupação do solo, e de acordo com a seguinte classificação:

I - Macrozona de Consolidação Urbana 01;

II - Macrozona de Consolidação Urbana 02;

III - Macrozona de Consolidação Urbana 03;

IV - Macrozona de Reestruturação Urbana;

V - Macrozona do Rio Jucú;

VI - Macrozona de Uso Agropecuário; e

VII - Macrozona de Uso Econômico Controlado.

§ I» VETADO.

§ 2" VETADO.

Art. 84. O uso e ocupação do solo nas macrozonas devem evitar as áreas de risco e
vulnerabilidade ambiental descritas no Mapa de Risco elaborado pela Defesa Civil.

§ 1° Para efeito desta Lei, são consideradas Áreas de Risco e Vulnerabilidade Ambiental:

I - os locais onde exista a possibilidade de ocorrência de acidentes ou deslizamentos que
possam causar dano ambiental e comprometer a segurança da população ou um ecossistema;

II - as áreas de cruzamentos e rodovias com rios;
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III - as áreas delimitadas pela Defesa Civil no Mapa de Risco e Vulnerabilidades;

IV - as áreas delimitadas no mapa da CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

§ 2° A definição e delimitação das Áreas de Risco e Vulnerabilidade Ambiental do
Município podem ser complementadas ou modificadas por novos estudos e mapeamentos de
órgãos públicos municipal, estadual e federal.

§ 3° Deverá ser dada ampla publicidade sempre que houver modificações e novos
mapeamentos das Áreas de Risco e Vulnerabilidade Ambiental.

Art. 85. Os objetivos a serem alcançados nas Macrozonas de Consolidação Urbana 1 são:

I - promover a renovação urbana com a indução da ocupação dos vazios urbanos;

II - incentivar a produção de habitação de interesse social;

III - melhorar a iníraestrutura básica para possibilitar adensamento;

IV - qualificar os espaços públicos;

V - promover melhorias viárias nas ligações intrabairros e metropolitana; e

VI - identificar e preservar o patrimônio ambiental, cultural e histórico.

Art. 86. Os objetivos a serem alcançados nas Macrozonas de Consolidação Urbana 2 são:

I - promover a renovação urbana com a indução da ocupação dos vazios urbanos;

II - incentivar a produção de habitação de interesse social;

III - melhorar a iníraestrutura básica para possibilitar adensamento;

IV - promover a regularização fundiária de forma integrada com os Planos Setoriais;

V - qualificar os espaços públicos;

VI - promover melhorias viárias nas ligações intrabairros e metropolitana; e

VII - identificar e preservar o patrimônio ambiental, cultural e histórico.

Art. 87. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona de Consolidação Urbana 3 são:

I - estimular atividades retro portuárias e de apoio logístico com a instalação de grandes
empreendimentos;

II - induzir a ocupação dos vazios urbanos;
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III - promover a ligação da macro área consolidada com o restante do território; IV -
promover melhorias viárias nas ligações intrabairros e metropolitana;

IV - identificar e preservar o patrimônio ambiental, cultural e histórico; e

V - compatibilizar os usos e ocupações com a preservação da área delimitada como de
interesse ambiental da Lagoa Encantada.

Art. 88. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona de Reestruturação Urbana são:

I - estimular atividades de geração de emprego e renda para a população local;

II - promover a habitação de interesse social e a inclusão social;

III - promover a regularização fundiária de forma integrada com os Planos Setoriais;

IV - qualificar os espaços públicos;

V - promover a integração viária entre as áreas urbanas consolidadas e a região da Terra
Vermelha;

VI - compatibilizar usos e intensidade de ocupação com a preservação das áreas identificadas
como de interesse ambiental, paisagístico e cultural;

VII - compatibilizar os usos e ocupações com a preservação do Parque de Jacarenema, Lagoa
de Jabaeté, Lagoa Grande e do Rio Jucú; e

VIII - controlar a ocupação em áreas identificadas como ambiental mente sensíveis.

Art. 89. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona do Rio Jucú são:

I - compatibilizar usos e intensidade de ocupação com a preservação das áreas identificadas
como de interesse ambiental, paisagístico e cultural;

II - permitir o uso comercial e de serviços como suporte ás atividades residenciais e voltadas
ao turismo ecológico;

III - qualificar os espaços públicos;

IV - promover a integração viária com as áreas urbanas consolidadas;

V - promover a proteção ambiental dos recursos hídricos;

VI - controlar os usos e ocupações com a preservação do Parque de Jacarenema e do Rio
Jucú; e

VII - controlar a ocupação em áreas identificadas como ambientalmente sensíveis.

Art. 90. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona de Uso Agropecuário são:

I - promover a proteção ambiental dos recursos hídricos e das nascentes;
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II - estimular a permanência das atividades agrícolas e de pecuária;

III - promover o desenvolvimento do agroturismo e do turismo ecológico;

IV - estruturar o sistema viário garantindo a acessibilidade e integração da produção e das
atividades econômicas (agrícolas); e

V - compatibilizar usos com a preservação das áreas e/ou elementos identificados como de
interesse ambiental, paisagístico e cultural.

Art 91. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona de Uso Econômico Controlado são:

I - estimular a implantação de atividades de logística e industriais limpas;

II - otimizar o sistema viário existente e a infraestrutura instalada, principalmente o
gasoduto, as linhas de transmissão de energia, BR 101 e 262; ES-388 e ferrovia litorânea, de
modo a dar suporte às atividades portuárias e à articulação com a Macrozona Consolidada 3.

III - incentivar a instalação de infraestrutura de apoio à circulação dos bens e produtos do
Município;

IV - estimular atividades de geração de emprego e renda para a população local;

V - compatibilizar usos com a preservação das áreas e/ou elementos identificados como de
interesse ambiental, paisagístico e cultural;

VI - compatibilizar os usos e ocupações com a preservação do da Lagoa de Jabaeté e do Rio
Jucú;

VII - controlar a expansão urbana;

VIII - promover a proteção ambiental dos recursos hídricos e nascentes;

IX - implementar a produção turística rural, estimulando atividades turísticas voltadas ao
descanso e relaxamento.

SEÇÃO II

ZONA DE OCUPAÇÃO PRIORITÁRIA - ZOP

Art. 92. A Zona de Ocupação Prioritária corresponde à parcela do território municipal com
melhor infraestrutura ou com potencial para incremento, onde deve ocorrer o incentivo ao
adensamento e à renovação urbana, com predominância do uso residencial e prevenção de
impactos gerados por usos e atividades econômicas potencialmente geradoras de impacto
urbano e ambiental.

Art. 93. Os objetivos da Zona de Ocupação Prioritária - ZOP são:

I - promover a qualificação urbanística e ambiental das áreas urbanas consolidadas;
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II - Otimizar a infraestrutura existente;

III - qualificar os bairros e localidades consolidadas;

IV - induzir a ocupação de imóveis não utilizados ou subutilizados;

V - requalificar a paisagem urbana do centro de Vila Velha;

VI - orientar a convivência adequada de usos e atividades diferentes;

VII - introduzir novas dinâmicas urbanas;

VIII - absorver novas densidades populacionais nas áreas com potencialidade de
adensamento, condicionadas ao provimento de infraestrutura;

IX - intensificar usos condicionados à implantação de equipamentos urbanos e sociais e à
implantação de infraestrutura de suporte;

X - garantir a proteção e preservação do patrimônio ambiental e cultural;

XI - incentivar a instalação de atividades complementares ao turismo em suas várias
modalidades.

Art. 94. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Ocupação Prioritária - ZOP são:

I - Zona de Ocupação Prioritária A - ZOP-A:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

c) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

e) Gabarito: 10 (dez) pavimentos;

f) Altura da Edificação: limitada em 32,00m (trinta e dois metros), interferência em cones
aeroviários, cones visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for
menor;

g) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones
visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

h) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

i) Modelo de Parcelamento: MP-C;

Autoria: Poder Executivo 44



ivilavelhã:.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"(Deus seja louvado"

II - Zona de Ocupação Prioritária B - ZOP-B:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

c) Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,5 (três vírgula cinco);

d) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

e) Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

f) Gabarito: 12 (doze) pavimentes;

g) Altura da Edificação: limitada em 47 (quarenta e sete) metros, interferência em cones
aeroviários, cones visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for
menor;

h) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones
visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

i) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

j) VETADO;

III - Zona de Ocupação Prioritária C - ZOP-C:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

c) Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

d) Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

e) Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

f) Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento, interferência em cones
aeroviários, cones visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for
menor;

g) Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento, interferência em
cones aeroviários, cones visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que
for menor;

h) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones
visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;
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i) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

j) Modelo de Parcelamento: MP-D.

SEÇÃO III

ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA - ZOC

Art. 95. A Zona de Ocupação Controlada constitui-se em áreas ocupadas com baixa oferta de
infraestrutura implantada ou com infraestrutura comprometida com a ocupação existente,
com predominância de uso residencial, onde deve ocorrer um maior controle da ocupação,
sobretudo do adensamento.

Art 96. Os objetivos da Zona de Ocupação Controlada - ZOC são:

I - evitar, através de densidade calculada, a sobrecarga à infraestrutura existente;

II - incentivar a implantação de atividades com baixa densidade;

III - controlar a utilização das faixas de domínio das vias arteriais que cruzam a área urbana;

IV - regulamentar e disciplinar a ocupação das faixas ao longo de importantes vias urbanas;

V - compatibilizar o uso e ocupação do solo urbano com a proteção do patrimônio cultural.

Art 97. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Ocupação Controlada - ZOC são:

I - Zona de Ocupação Controlada A - ZOC-A:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,0 (dois vírgula zero);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

d) Gabarito: 06 (seis) Pavimentes;

e) Altura da Edificação: limitada em 27,00m (vinte e sete) metros e interferência em cones
aeroviários ou cones visuais do Convento da Penha, o que for menor;

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

g) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-D.

II - Zona de Ocupação Controlada B - ZOC-B:
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a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

d) Gabarito: 08 (oito) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 32,00m (trinta e dois metros), interferência em cones
aeroviários e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e Estudos de
Sombreamento, o que for menor;

g) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-B.

SEÇÃO IV

ZONA DE OCUPAÇÃO RESTRITA - ZOR

Art. 98. A Zona de Ocupação Restrita constitui-se pelos vazios urbanos ou áreas próximas a
remanescentes ambientais, áreas de interesse ambiental, orla municipal ou áreas com baixa
infraestrutura existente e sem potencial para sua qualificação, observando-se as condições
ambientais a serem protegidas.

Art. 99. Os objetivos da Zona de Ocupação Restrita - ZOR são:

I - restringir a expansão urbana nas áreas de transição rural-urbano;

II - conter a expansão urbana nas áreas de remanescentes florestais, e de interesse ambiental;

III - proteger as faixas marginais de proteção dos rios e lagoas;

IV - incentivar atividades de apoio ao turismo ecológico e rural;

V - estimular a implantação de sítios e chácaras de recreio;

VI - limitar o parcelamento urbano.

Art 100. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Ocupação Restrita - ZOR são:

I - Zona de Ocupação Restrita A - ZOR-A:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 0,4 (zero vírgula quatro);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 30% (trinta por cento);
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c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 35% (trinta e cinco por cento);

d) Gabarito: 02 (dois) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 9,00m (nove metros);

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

g) Grau de Impacto Permitido: 1, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-G.

II - Zona de Ocupação Restrita B - ZOR-B:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 0,8 (zero vírgula oito);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 35% (trinta e cinco por cento);

d) Gabarito: 03 (três) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 15,00m (quinze) metros;

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários ou cones
visuais do Convento da Penha;

g) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-E.

III - Zona de Ocupação Restrita C - ZOR-C:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,0 (um);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 45% (quarenta e cinco por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 35% (trinta e cinco por cento);

d) Gabarito: 04 (quatro) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 24,00m (vinte e quatro metros);

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones
visuais do Convento da Penha;

g) Graus de Impacto Permitidos: I, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e
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h) Modelo de Parcelamento: MP-C.

IV - Zona de Ocupação Restrita D - ZOR-D:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,0 (um);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

d) Gabarito: 02 (dois) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 8,00m (oito metros);

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones
visuais do Convento da Penha, Carta Náutica N° 1401 e Estudos de Sombreamento, o que for
menor;

g) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei;
e

h) Modelo de Parcelamento: MP-B.

V - Zona de Ocupação Restrita E - ZOR-E:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,5 (um vírgula cinco);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 55% (cinqüenta e cinco por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

d) Gabarito: 03 (três) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 15,00 (quinze metros);

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários. Carta
Náutica N° 1401, cones visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for
menor;

g) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-D.

VI - Zona de Ocupação Restrita F - ZOR-F:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);
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c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

d) Gabarito: em função da Altura da Edificação;

e) Altura da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones visuais do
Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones
visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

g) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-D.

SEÇÃO V

ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE - ZEI

Art. 101. As Zonas de Especial Interesse compreendem as áreas do território que exigem
tratamento diferenciado para efeito da aplicação dos parâmetros e dos instrumentos da
política urbana e para indução do desenvolvimento urbano.

Art 102. As Zonas de Especial Interesse classificam-se em:

I - Zonas de Especial Interesse Ambiental - ZEIA;

II - Zonas de Especial Interesse Cultural - ZEIC;

III - Zonas de Especial Interesse Empresarial - ZEIE;

IV - Zonas de Especial Interesse Público - ZEIP; e

V - Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS.

§ 1° Lei municipal especifica poderá criar novas ZEIA, ZEIP e ZEIS, obedecido previamente
os ritos estabelecidos nesta lei.

§ 2° Para criação de novas ZEIA deverá ser ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente
- COMMAM.

Art 103. Os parâmetros urbanísticos para as Zonas de Especial Interesse - ZEI criadas nesta
Lei deverão ser compatíveis com as estratégias para o desenvolvimento sustentável, com os
Planos Setoriais e com os objetivos das macrozonas instituídas e demais disposições
pertinentes, respeitando:

I - a classificação das vias conforme sua hierarquia e função;

II - o enquadramento dos usos conforme os graus de impacto urbano;
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III - a cobrança de contrapartidas que sejam necessárias ao cumprimento da função social da
cidade e da propriedade urbana, conforme estabelecido nesta Lei;

IV - a promoção da acessibilidade dos espaços públicos, passeios e calçadas.

SUBSEÇÃO I

ZONA DE ESPECIAL INTERESSE AMBIENTAL - ZEIA

Art. 104. As Zonas de Especial Interesse Ambiental são parcelas do território municipal, de
domínio público ou privado, onde é fundamental a proteção e a conservação dos recursos
naturais, com sua adequada utilização visando à preservação do meio ambiente.

Art. 105. Os objetivos das Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA são:

I - consolidar as Unidades de Conservação Ambiental;

II - proteger as áreas de restinga;

III - compatibilizar com as atividades de lazer, turismo e educação ambiental;

IV - proteger as áreas frágeis, alagáveis e/ou brejosas;

V - promover ações conjuntas entre os diversos níveis de governo para a gestão e o manejo
sustentável das unidades de conservação instituídas;

VI - proteger todas as lagoas e matas e seu entorno; e

VII - promover a criação de Parques Urbanos.

Art. 106. As Zonas de Especial Interesse Ambiental - ZEIA classificam-se em:

I - ZEIA A - áreas de preservação permanente, ilhas e unidades de conservação instituídas
pelo Município, situadas na área urbana, com o objetivo de propiciar o equilíbrio ambiental e
que deverão ser mantidas como unidades de conservação da natureza, conforme sua
finalidade, respeitando seus respectivos planos de manejo;

II - ZEIA B - parcelas do território municipal, de domínio público ou privado, com
características ambientais e paisagísticas cujas funções são proteger o meio ambiente e com
ocupação urbanística restrita de uso predominantemente residencial unifamiliar ou
multifamiliar com baixa densidade para oferecer espaços públicos qualificados ao lazer da
população;

§ 1° Nas ZEIA B a ocupação urbanística restrita será permitida em áreas não caracterizadas
como Áreas de Preservação Permanente pela Legislação Federal ou Unidades de
Conservação instituídas e após aprovação no Conselho da Cidade e no Conselho Municipal
de Meio Ambiente.

§ 2° Nas ZEIA B a ocupação será permitida apenas com os parâmetros urbanísticos da Zona
de Ocupação Restrita A - ZOR A.
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§ 3° Os terrenos privados localizados nas ZEIA A e ZEIA B ficam autorizados transferir o
direto de construir para as zonas passiveis de outorga onerosa, desde que seja doada a área do
terreno ao poder público municipal para implantar praças ou parques.

§ 4° A transferência do direto de construir para as zonas passiveis de outorga onerosa,
conforme parágrafo anterior, deve usar a área do terreno como correspondente área de
construção a ser transferida.

Art 107. VETADO.

§ r VETADO.

§ 2" VETADO.

SUBSEÇÃO II

ZONA DE ESPECIAL INTERESSE CULTURAL - ZEIC

Art 108. A Zona de Especial Interesse Cultural - ZEIC constitui-se de áreas destinadas à
proteção do patrimônio histórico, cultural e natural, com o objetivo de garantir a proteção e
valorização dos bens existentes.

Art. 109. Os objetivos das Zonas Especiais de Interesse Cultural - ZEIC são:

I - Preservar os locais de interesse cultural e a configuração da paisagem urbana;

II - Garantir a ambiência dos elementos históricos, culturais e ambientais de relevância

municipal;

III - Garantir a preservação visual dos bens do patrimônio cultural e natural de Vila Velha,
principalmente o Outeiro e Convento de Nossa Senhora da Penha;

IV - Incentivar o aproveitamento de edifícios não utilizados ou subutilizados com usos
compativeis aos objetivos desta Zona, incentivando a recuperação dos imóveis de interesse a
preservação;

V - Incentivar atividades econômicas a fim de promover o desenvolvimento social e humano.

Art. 110. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Especial Interesse Cultural - ZEIC são:

I - Zona de Interesse Cultural A - ZEIC-A:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,5 (um vírgula cinco);

c) Taxa de Ocupação Máxima: 70% (setenta por cento);

d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 10% (dez por cento);
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e) Gabarito: 02 (dois) Pavimentos;

f) Altura da Edificação: limitada em 8,00m (oito metros);

g) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones
visuais do Convento da Penha, o que for menor;

h) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

i) Modelo de Parcelamento: MP-B.

II - VETADO:

a) VETADO;

b) VETADO;

c) VETADO;

d) VETADO;

e) VETADO;

f) VETADO;

g) VETADO;

h) VETADO;

i) VETADO.

III - VETADO:

a) VETADO;

b) VETADO;

c) VETADO;

d) VETADO;

e) VETADO;

f) VETADO;

g) VETADO;

h) VETADO;

i) VETADO.
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SUBSEÇÃO III

ZONA DE ESPECIAL INTERESSE EMPRESARIAL - ZEIE

Art 111. As Zonas de Especial Interesse Empresarial - ZEIE são parcelas do território
municipal, de domínio público ou privado, destinadas à implantação de atividades
econômicas, funcionais ou industriais de grande e médio porte, visando ao fortalecimento
econômico do Município nas suas várias especializações, compatíveis com os objetivos
estabelecidos para as Macrozonas.

Art 112. Os objetivos das Zonas Especiais de Interesse Empresarial - ZEIE são:

I - promover novas oportunidades funcionais e geração de trabalho e renda;

II - implementar Operações Urbanas Consorciadas;

III - ampliar atividades portuárias;

IV - implantar infraestrutura portuária e retro portuária, considerando a necessidade de
adequação e compatibilização dos acessos viários com a ocupação existente, visando a
solução de conflitos de usos e a passagem de acesso ao porto e;

V - compatibilizar a barreira física do pátio de manobra da Ferrovia com novos usos e
atividades.

Art. 113. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Especial Interesse Empresarial A - ZEIE-A
são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,5 (um vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 2,5 (dois vírgula cinco);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 70% (setenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

VI - Gabarito: 2 (dois) pavimentos;

VII - Altura da Edificação: limitada em 24,00m (vinte e quatro metros) e interferência em
cones aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 3, 4 e 5, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.
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Art 114. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Especial Interesse Empresarial B - ZEIE-B
são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,5 (três vírgula cinco);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

VI - Gabarito: 12 (doze) pavimentes;

VII - Altura da Edificação: limitada em 54,00m (cinqüenta e quatro metros), interferência em
cones aeroviários e cones visuais do Convento da Penha, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones
visuais do Convento da Penha, o que for menor;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 3, 4 e 5, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

SUBSEÇÃO IV

ZONA DE ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO - ZEIP

Art 115. As Zonas de Especial Interesse Público são áreas do território municipal, de
propriedade ou interesse público, onde é fundamental a manutenção e qualificação dos
espaços livres de uso público ou voltados á implantação de equipamentos públicos.

Art. 116. Os objetivos das Zonas Especiais de Interesse Público - ZEIP são:

I - garantir a reserva de áreas de espaço livre de uso público;

II - fomentar a qualificação dos espaços públicos municipais; e

III - permitir, em consonância com os desígnios dos moradores, a utilização dos espaços de
forma que melhor aprouverem as necessidades da região, desde que cumpridas as finalidades
previstas no parcelamento do solo quanto à reserva e destinação de áreas públicas.

Art 117. Os parâmetros urbanísticos e modelos de parcelamento para aprovação de projetos
destinados à implantação de empreendimentos institucionais nas Zonas de Especial Interesse
Público - ZEIP, serão definidos pela Administração Pública, mediante análise e aprovação do
Conselho Municipal da Cidade - CMC.
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SUBSEÇÃO V

ZONA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL - ZEIS

Art. 118. As Zonas Especial de interesse Social - ZEIS são porções do território municipal
ocupadas por população de baixa renda ou destinadas prioritariamente à regularização
fundiária, à urbanização e à produção de Habitação de Interesse Social (HIS).

Parágrafo único. A criação de novas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS devem ser
por Lei Específica e utilizar os dados do IBGE para sua delimitação.

Art. 119. São objetivos principais das ZEIS:

I - viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e a habitação digna
e sustentável;

II - implementar políticas e programas de investimento e subsídios, promovendo e
viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda;

III - implantar a infraestrutura urbana, visando à melhoria da qualidade de vida da população
de menor renda; IV - aumentar a oferta de terras para o mercado urbano de baixa renda.

Art. 120. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Especial Interesse Social - ZEIS são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

II - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,5 (três vírgula cinco);

III - Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

IV - Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

V - Gabarito: 12 (doze) pavimentos;

VI - Altura da Edificação: limitada em 47,00m (quarenta e sete metros) e interferência em
cones aeroviários, o que for menor;

VII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

VIII - Graus de Impacto Permitidos: I, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

IX - Modelo de Parcelamento: MP-A.

§ 1° O Plano de Urbanização e/ou Regularização Fundiária nas ZEIS será aprovado por Lei
Específica, de iniciativa do Executivo Municipal, conforme Lei Federal n° 13.465/17.

§ 2° O Plano de Urbanização e/ou Regularização Fundiária que instituir parâmetros
urbanísticos diferentes daqueles estabelecidos nesta Lei será(ão) aprovado(s) por Lei
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Específica, prevalecendo os parâmetros urbanísticos definidos no referido plano,
condicionada sua aprovação à análise do Conselho Municipal da Cidade.

SEÇÃO VI

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO - ND

Art. 121. Os Núcleos de Desenvolvimento são parcelas do Município que se situam em áreas
identificadas como potenciais norteadoras para o desenvolvimento da cidade de forma
equilibrada e sustentável. Para cada núcleo serão definidos índices e parâmetros urbanísticos
específicos, assim como instrumentos do Estatuto da Cidade compatíveis com o
cumprimento dos seus objetivos.

Art 122. Os Núcleos de Desenvolvimento - ND são:

I - Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A: Setor Portal de Jacarenema;

II - Núcleo de Desenvolvimento B - ND-B: Setor Orla de Itaparica;

III - Núcleo de Desenvolvimento C - ND-C: Setor Pescadores;

IV - Núcleo de Desenvolvimento D - ND-D: Setor Ataide;

V - Núcleo de Desenvolvimento E - ND-E: Setor Canal da Costa;

VI - Núcleo de Desenvolvimento F - ND-F: Setor Alvorada;

VII - Núcleo de Desenvolvimento G - ND-G: Setor Canal Guaranhuns;

VIII - Núcleo de Desenvolvimento H - ND-H: Setor Dique;

IX - Núcleo de Desenvolvimento 1 - ND-I: Setor Portal Oeste - Trecho de Cobi;

X - Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J: Setor Rural - Rodovia BR 101 e 388; e

XI - Núcleo de Desenvolvimento L- ND-L: Setor Barra do Jucú - Parque Tecnológico.

SUBSEÇÃO 1

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO A - ND-A

Art 123. O Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A compreende um trecho de transição entre
a área urbana consolidada e o Parque Natural Municipal de Jacarenema, onde se faz
necessária a qualificação do território para viabilizar o acesso e a contemplação dos recursos
naturais do Parque.

Art. 124. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A são:
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I - transição controlada entre a área urbana consolidada e o Parque Natural Municipal de
Jacarenema (PNMJ);

II - edificação com elaboração de diagnóstico ambiental da área; e

III - estímulo às atividades voltadas ao ecoturismo, turismo sustentável, eventos,

convenções, atividades esportivas, terapêuticas, medicinais e correlatas e de apoio à visitação
do Parque Natural Municipal de Jacarenema - PNMJ.

Parágrafo único. O Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A terá como prioridade a
implantação do instrumento de Transferência do Direito de Construir, buscando viabilizar os
objetivos preconizados para a mesma.

Art 125. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 0,8 (zero vírgula oito);

III - Taxa de Ocupação Máxima: 45% (quarenta e cinco por cento);

IV - Taxa de Permeabilidade Mínima: 30% (trinta por cento);

V - Gabarito: 02 (dois) Pavimentos;

VI - Altura da Edificação: limitada em 9,00m (nove metros);

VII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e
Estudos de Sombreamento, o que for menor;

VIII - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas
nesta Lei;

IX - Modelo de Parcelamento: MP-F;e

X - Faixa de amortecimento de 40,00m (quarenta metros) entre o limite norte do Parque
Natural Municipal de Jacarenema e qualquer edificação no ND-A.

SUBSEÇÃO II

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO B - ND-B

Art 126. O Núcleo de Desenvolvimento B - ND-B compreende faixa do território municipal
localizado na Orla de Itaparica, onde é possível contemplar de forma qualitativa o litoral da
região.

Art. 127. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento B - ND-B são:

I - transição controlada entre a área urbana consolidada e o Parque Natural Municipal de
Jacarenema - PNMJ;

Autoria; Poder Executivo 58



lynAvS!^
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"(Deus seja louvado"

II - atividades de comércio e serviço voltadas ao lazer e turismo; e

III - estímulo à realização de Parcerias Público-Privadas para criação de áreas abertas de uso
público intercaladas com edificações, visando preservar a permeabilidade visual entre a ES-
060 e a praia, valorizando os atributos naturais/paisagísticos da região, e contribuindo para a
preservação da praia contra o sombreamento.

Art. 128. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento B - ND-B são;

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,0 (um);

III - Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

IV - Taxa de Permeabilidade Mínima: 25% (vinte e cinco por cento);

V - Gabarito: 02 (dois) Pavimentos;

VI - Altura da Edificação: limitada em 9,00m (nove metros);

VII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e
Estudos de Sombreamento, o que for menor;

VIU - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas
nesta Lei; e

IX - Modelo de Parcelamento: MP-E.

SUBSEÇÃO III

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO C - ND-C

ArL 129. O Núcleo de Desenvolvimento C - ND-C compreende a atual colônia de
pescadores da Praia da Costa, cujas características ímpares devem ser preservadas de forma a
resguardar o potencial turístico e cultural da região.

Art. 130. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento C - ND-C são:

I - preservação da praia quanto ao sombreamento causado pela verticalização excessiva das
edificações;

II - caracterização e solução da situação fundiária da área; e

III - estímulo às atividades de uso misto (residencial, comercial e serviços), priorizando as
voltadas ao lazer e turismo.

Art. 131. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento C - ND-C são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2;
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II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5;

III - Taxa de Ocupação Máxima: 60%;

IV - Taxa de Permeabilidade Mínima: 15%;

V - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e Altura da Edificação, o que for
menor;

VI - Altura da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e Estudos de
Sombreamento, o que for menor;

VII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e
Estudos de Sombreamento, o que for menor;

VIII - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas
nesta Lei; e

IX - Modelo de Parcelamento: MP-C.

SUBSEÇÃO IV

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO D - ND-D

Art. 132. O Núcleo de Desenvolvimento D - ND-D compreende trecho localizado na região
do Ataíde, com potencial de qualificação através da verticalização, de forma a garantir a
ampliação de eixos de mobilidade importantes para região e criação de grandes áreas livres
de uso público.

Art. 133. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento D - ND-D são:

I - verticalização sem limite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

III - afastamentos sem vedação frontal, com garantia de ampliação da largura e qualificação
dos passeios públicos; e

IV - implantação de áreas verdes nas áreas permeáveis frontais, para qualificação visual da
via.

Art. 134. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento D - ND-D são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);
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V - Taxa de Permeabilidade Mínima; 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em
cones aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

X - VETADO.

SUBSEÇÃO V

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO E - ND-E

Art. 135. O Núcleo de Desenvolvimento E - ND-E compreende trecho do Canal da Costa
com potencial de qualificação através da verticalização, de forma a garantir a ampliação de
eixos de mobilidade importantes para região, viabilizar a qualificação do canal e criação de
grandes áreas livres de uso público.

Art. 136. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento E - ND-E são:

I - verticalização sem limite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

III - afastamentos sem vedação frontal, com garantia de ampliação da largura e qualificação
dos passeios públicos; e

IV - implantação de áreas verdes nas áreas permeáveis frontais, para qualificação visual da
via.

V - qualificação dos cursos d'água e canais de drenagem;

VI - favorecimento ao adensamento e verticalização em áreas compatíveis e consolidadas do
município.

Parágrafo único. Para viabilizar a qualificação dos canais referidos nesta subseção, não será
permitido o recebimento da Transferência do Direito de Construir para os lotes lindeiros aos
mesmos, podendo, no entanto, o proprietário exercer a Transferência do Direito de Construir
para as outras áreas permitidas no município.

Art. 137. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento E - ND-E são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);
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II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento, interferência em cones
aeroviários e cones visuais do Convento da Penha, o que for menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento, interferência em
cones aeroviários e cones visuais do Convento da Penha, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones
visuais do Convento da Penha, o que for menor;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

SUBSEÇÃO VI

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO F - ND-F

ArL 138. O Núcleo de Desenvolvimento F - ND-F compreende a parcela do território
municipal hoje com atividade extrativa mineral, porém em transição para usos residencial e
misto, cuja qualificação se faz necessária para redução dos impactos às regiões vizinhas,
através de potencial de verticalização, garantindo a criação de eixos de mobilidade para
região e criação de grandes áreas livres de uso público.

Art. 139. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento F - ND-F são:

I - verticalização sem limite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

III - afastamentos sem vedação frontal, com garantia de ampliação da largura e qualificação
dos passeios públicos;

IV - implantação de áreas verdes nas áreas permeáveis frontais, para qualificação visual da
via.

V - qualificação dos recursos hídricos locais;

VI - favorecimento ao adensamento e verticalização em áreas compatíveis e consolidadas do
município.

Art. 140. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento F - ND-F são:
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I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo; 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo; 4,0 (quatro);

IV - Taxa de Ocupação Máxima; 70% (setenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima; 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito; limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VII - Altura da Edificação; limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em
cones aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação; limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos; 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

X - VETADO.

SUBSEÇÃO VII

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO G - ND-G

Art. 141. O Núcleo de Desenvolvimento G - ND-G compreende trecho do Canal Guaranhuns
com potencial de qualificação através da verticalização, de forma a garantir a ampliação de
eixos de mobilidade importantes para região, viabilizar a qualificação do canal e criação de
grandes áreas livres de uso público.

Art. 142. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento G - ND-G são;

I - verticalização sem limite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

III - afastamentos sem vedação frontal ou lindeiro ao canal, com garantia de ampliação da
largura e qualificação dos passeios públicos;

IV - implantação de áreas verdes nas áreas permeáveis frontais, para qualificação visual da
via.

V - qualificação dos cursos d'água e canais de drenagem;

VI - favorecimento ao adensamento e verticalização em áreas compatíveis e consolidadas do
município.
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Parágrafo único. Para viabilizar a qualificação dos canais referidos nesta subseção, não será
permitido o recebimento da Transferência do Direito de Construir para os lotes lindeiros aos
mesmos, podendo, no entanto, o proprietário exercer a Transferência do Direito de Construir
para as outras áreas permitidas no município.

Art. 143. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento G - ND-G são;

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em
cones aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

SUBSEÇÃO VIII

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO H - ND-H

Art. 144. O Núcleo de Desenvolvimento H - ND-H compreende a parcela do município
lindeira ao Rio Jucú e ao seu dique, de forma a resguardar sua estrutura e controlar o
desenvolvimento em sua proximidade.

Art 145. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento H - ND-H são:

I - ocupação condicionada a estudos específicos tendo em vista as características ambientais
da área, e à proximidade ao PNMJ e cursos d'água;

II - qualificação das áreas públicas;

III - implantação de áreas verdes;

IV - qualificação dos cursos d'água; e

V - promover o crescimento desejável para a cidade de forma sustentável e qualificada.
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Art- 146. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento H - ND-H são:

I - VETADO;

II - VETADO;

III - VETADO;

IV - VETADO;

V - VETADO;

VI - VETADO;

VII - VETADO;

VIU - VETADO;

IX - VETADO;

X - VETADO.

SUBSEÇÃO IX

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO I - ND-I

Art. 147. O Núcleo de Desenvolvimento 1 - ND-1 compreende trecho de Cobi, com potencial
de qualificação através da verticalização, de forma a garantir a ampliação de eixos de
mobilidade importantes para região, viabilizar a qualificação do canal e criação de grandes
áreas livres de uso público.

Art. 148. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento 1 - ND-1 são:

I - verticalização sem limite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

III - afastamentos sem vedação, com garantia de ampliação da largura e qualificação dos
passeios públicos; e

IV - implantação de áreas verdes nas áreas permeáveis frontais, para qualificação visual da
via.

V - qualificação dos cursos d'água e canais de drenagem; e

VI - favorecimento ao adensamento e verticalização em áreas compatíveis e consolidadas do
município.

Parágrafo único. Para viabilizar a qualificação dos canais referidos nesta subseção, não será
permitido o recebimento da Transferência do Direito de Construir para os lotes lindeiros aos
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mesmos, podendo, no entanto, o proprietário exercer a Transferência do Direito de Construir
para as outras áreas permitidas no município.

Art 149. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento I - ND-I são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,5 (três vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 45% (quarenta e cinco por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 30% (trinta por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em
cones aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

SUBSEÇÃO X

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO J - ND-J

Art. 150. O Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J compreende parcelas do território
municipal lindeiro às Rodovias BR-101 e 388, destinadas à implantação de atividades
econômicas, funcionais, logísticas e indústrias de transformação com baixo potencial
poluidor, visando ao fortalecimento econômico do Município, mas respeitando o potencial
turístico e natural da região.

Art 151. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J são:

I - promover novas oportunidades funcionais e geração de trabalho e renda;

II - implementar Operações Urbanas Consorciadas;

III - ampliar atividades portuárias;

IV - implantar infraestrutura portuária e retro portuária, considerando a necessidade de
revisão da acessibilidade e solução de conflitos de usos e a passagem de acesso ao porto e;
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V - compatibilizar a barreira física do pátio de manobra da Ferrovia com novos usos e
atividades.

Art 152. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,5 (um vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 2,5 (dois vírgula cinco);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 70% (setenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: 04 (quatro) pavimentos;

VII - Altura da Edificação: limitada em 24,00m (vinte e quatro metros);

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 3, 4 e 5, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

SUBSEÇÃO XI

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO L - ND-L

Art. 153. O Núcleo de Desenvolvimento L - ND-L compreende parcelas do território
municipal lindeiras à Rodovia do Sol na qual serão implantadas preferencialmente atividades
de inovação tecnológica e economia criativa, em correlação intensiva com instituições de
ensino superior e pesquisa e de atividades produtivas, com baixo potencial poluidor, visando
ao fortalecimento econômico sustentável do Município e respeitando o potencial turístico e
natural da região.

Ai*t.I54. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento L - ND-L são:

I - promover novas oportunidades funcionais da economia criativa e geração de trabalho e
renda;

11 - implementar operações urbanas consorciadas para o desenvolvimento tecnológico;

III - estimular a sinergia e coexistência entre as atividades tecnológicas com os demais usos
urbanos residencial, comercial e serviços; e

IV - implantar a infraestrutura de um Parque Tecnológico.

Art. 155. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento L - ND-L são:
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I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,5 (um vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 2,5 (dois vírgula cinco);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: 15 (quinze) pavimentos;

VII - Altura da Edificação: limitada em 45,00m (quarenta e cinco metros) ou por
interferência em cones aeroviários;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada em 52,00m (cinqüenta e dois metros) ou por
interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 3, 4 e 5, atendidas as demais condições previstas
nesta Lei; e

X - VETADO.

SEÇÃO VII

ZONA AGRO SUSTENTÁVEL - ZAS

ArL 156. As Zonas Agro Sustentáveis são parcelas do Município de Vila Velha onde se
buscará implementar um conjunto de atividades turísticas, desenvolvidas no meio rural,
comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços,
resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade.

Art. 157. Os objetivos da Zona Agro Sustentável - ZAS são:

I - implementar a produção turística rural;

II - preservar as atividades produtivas nativas de áreas rurais;

III - valorizar a vida no campo e da cultura local;

IV - qualificar a utilização dos recursos naturais;

V - promover áreas de atividades turísticas voltadas ao descanso e lazer;

VI - promover a agroindústria de baixo impacto e o comércio a ela vinculado.

Art. 158. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Agro Sustentável - ZAS são: .

I - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,0 (um); I
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II - Taxa de Ocupação Máxima: 25% (vinte e cinco por cento);

III - Taxa de Permeabilidade Mínima: 50% (cinqüenta por cento);

IV - Gabarito: 04 (quatro) Pavimentos;

V - Altura da Edificação: limitada em 15,00M (quinze metros);

VI - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

VII - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta
Lei; e

VIII - Modelo de Parcelamento: MP-1.

CAPÍTULO IV

DO PARCELAMENTO DE SOLO URBANO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 159. O parcelamento do solo para fins urbanos será procedido na forma desta Lei,
observadas as normas gerais constantes da legislação estadual e federal aplicável.

§ 1° Poderão ser objetos de parcelamento urbano os imóveis situados no perímetro urbano
delimitado nesta Lei.

§ 2° Os parcelamentos aprovados por meio de Decretos Municipais Já registrados
anteriormente a esta Lei, serão executados pelas regras previstas no próprio decreto.

Art 160. O parcelamento do solo para fins urbanos procede-se sob a forma de loteamento ou
desmembramento.

§ 1° Considera-se loteamento, a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com
abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou prolongamentos, modificações
ou ampliações das vias existentes.

§ T Considera-se desmembramento, a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação,
com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de
novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos Já
existentes.

§ 3° Considera-se lote, o terreno servido de inffaestrutura básica, originário de parcelamento
do solo, cujas dimensões atendam aos modelos de parcelamento e normas preconizadas nesta
Lei.

§ 4° Considera-se gleba, o terreno que não é originário de loteamento.
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Art 161. Ficam definidos os Modelos de Parcelamento conforme estabelecido abaixo, a
serem respeitados nos parcelamentos a serem aprovados por esta municipalidade:

I - Modelo de Parcelamento A - MP-A: área de 125,00 m^ (cento e vinte e cinco metros
quadrados) e testada mínima de 5,00m (cinco metros);

II - Modelo de Parcelamento B - MP-B: área de 250,00 m^ (duzentos e cinqüenta metros
quadrados) e testada mínima de 10,00 m (dez metros);

III - Modelo de Parcelamento C - MP-C: área de 300,00 m^ (trezentos metros quadrados) e
testada mínima de 10,00 m (dez metros);

IV - Modelo de Parcelamento D - MP-D: área de 360,00 m^ (trezentos e sessenta metros
quadrados) e testada mínima de 12,00 m (doze metros);

V - Modelo de Parcelamento E - MP-E: área de 450,00 m^ (quatrocentos e cinqüenta metros
quadrados) e testada mínima de 15,00 m (quinze metros);

VI - Modelo de Parcelamento F - MP-F: área de 600,00 m^ (seiscentos metros quadrados) e
testada mínima de 15,00 m (quinze metros);

Vil - Modelo de Parcelamento G - MP-G: área de 800,00 m^ (oitocentos metros quadrados) e
testada mínima de 20,00 m (vinte metros);

VIU - Modelo de Parcelamento H - MP-H: área de 2.500,00 m^ (dois mil e quinhentos
metros quadrados) e testada mínima de 25,00 m (vinte e cinco metros); e

IX - Modelo de Parcelamento I - MP-1: área de 5.000,00 m^ (cinco mil metros quadrados) e
testada mínima de 25,00 m (vinte e cinco metros).

§ 1° Cada zona urbana terá seu Modelo de Parcelamento incluído dentre os parâmetros
urbanísticos.

§ 2° Quando localizado em esquina, a testada do lote deverá ser acrescida do valor do
afastamento frontal aplicável aos Modelos de Parcelamento previstos para a zona, exceto
para os casos de regularização de edificações.

Art 162. Não será permitido o parcelamento do solo:

I - em áreas onde as condições geológicas não aconselham edificações;

II - em áreas de sítios arqueológicos e Zonas de Especial Interesse Ambiental A - ZEIA-A;

III - em terrenos que não tenham acesso à via ou logradouro público;

IV - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se
atendidas exigências específicas das autoridades competentes;
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V - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública ou onde a
poluição impeça condições sanitárias suportáveis, sem que sejam preliminarmente saneados;

VI - em várzeas onde se verifique a ocorrência de turfa;

VII - terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para
assegurar o escoamento das águas; e

VIII - terrenos contíguos a mananciais, cursos d'água, represas e demais recursos hídricos,
sem a prévia manifestação dos órgãos competentes.

Art. 163. Nos parcelamentos não poderão resultar lotes encravados, sem saída direta para via
ou logradouro público, vedada a frente exclusiva para vias de pedestre.

Art. 164. Os lotes resultantes dos parcelamentos não poderão ter a relação entre
profundidade e testada superior a 05 (cinco).

Art. 165. O Município, em casos de necessidade e interesse público, poderá prolongar ou
abrir vias públicas por meio de desapropriação, recebimento em doação ou utilizando-se de
instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor.

Parágrafo único. Os imóveis lindeiros ou resultantes da abertura da via, se e quando
parcelados ou edificados, deverão submeter-se às disposições e trâmites previstos na
legislação municipal aplicável levando-se em conta a situação inicial da gleba, ou seja, antes
do prolongamento ou abertura das vias.

SEÇÃO II

DO LOTEAMENTO

SUBSEÇÃO I

DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA LOTEAMENTO

Art 166. Os projetos de loteamento deverão atender aos requisitos urbanísticos estabelecidos
nesta subseção.

Art 167. As áreas destinadas a sistema de circulação, à implantação de equipamento urbano
e comunitário, bem como aos espaços livres de uso público, serão consideradas áreas
públicas e não poderão ser inferiores a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba útil parcelável
a ser loteada, na seguinte proporção:

I - 5% destinados ã implantação de equipamentos comunitários;

II - 5% destinados aos espaços livres de uso público;

III - 25% destinados ao sistema viário.

§ 1° Nos casos em que a área ocupada pelas vias públicas for inferior a 25% (vinte e cinco
por cento) da gleba útil loteada, a diferença existente deverá ser adicionada às áreas de'
equipamentos comunitários e espaços livres de uso público.
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§ 2° Quando a porcentagem destinada aos espaços livres de uso público não constituírem
uma área única, uma das áreas deverá corresponder, no mínimo, à metade da área total
exigida, sendo que, em algum ponto de cada área, dever-se-á poder inscrever um círculo com
raio mínimo de 12,00m (doze metros).

§ 3° Por decisão do executivo municipal, as áreas destinadas a espaços livres de uso público e
a equipamentos comunitários a serem doadas ao Município poderão se localizar em outra
gleba de interesse ao Município sendo que, em algum ponto de cada área, dever-se-á poder
inscrever um círculo com raio mínimo de 12,00 m (doze metros).

Art. 168. VETADO.

§ 1" VETADO.

§ 2" VETADO.

Art. 169. Os loteamentos a serem aprovados limítrofes às margens de encostas de vales
deverão conter via de contorno ou faixa ciclável pavimentadas limitando as mesmas,
possibilitando o contato e proteção com as áreas de interesse ambiental.

§ 1° A via de contorno ou faixa ciclável deverá ter dimensões mínimas para uma via local
municipal.

§ 2° A faixa ciclável poderá estar inserida na área de borda arborizada e com tratamento
paisagístico.

ArL 170. São considerados urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água,
serviços de esgotos, iluminação pública, energia elétrica pública e domiciliar, coleta de águas
pluviais, rede telefônica e gás canalizado.

Art 171. São considerados espaços livres de uso público aqueles destinados ás praças,
jardins, parques e demais áreas verdes que não se caracterizem como Área de Preservação
Permanente (APP).

Art. 172. Os espaços livres de uso público e as áreas destinadas à implantação de
equipamentos urbanos e comunitários não poderão apresentar declividade superior a 15%
(quinze por cento) e deverão ser mantidos com a vegetação natural de porte arbóreo, quando
houver.

§ 1° Poderão ser aceitos terrenos naturalmente com declividades superiores, mediante
trabalhos de movimentação de terra necessários para observância do caput deste artigo a
serem realizados pelo empreendedor.

§ 2° Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde,
lazer e similares;

§ 3° Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de
esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.
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Art. 173. As vias do ioteamento deverão se articular com as vias adjacentes oficiais,
existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.

Parágrafo único. Não é permitido o prolongamento de qualquer via, existente ou projetada,
com redução de sua largura.

ArL 174. As ruas previstas para os novos loteamentos, que terminem nas divisas da gleba,
deverão viabilizar futuros prolongamentos.

Parágrafo único. Em novos empreendimentos, contíguos às divisas de loteamentos
existentes, tanto o prolongamento das vias quanto a solução de retomo daquelas que não
sofrerão continuação deverão obedecer às diretrizes urbanísticas.

Art. 175. A praça de retomo das ruas sem saída terá diâmetro definido nas diretrizes
urbanísticas.

Art. 176. Os lotes terão suas dimensões definidas de acordo com o modelo de parcelamento
onde estiverem inseridos.

Art. 177. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 200,00 m (duzentos metros),
perímetro máximo de 600,00 m (seiscentos metros) e área máxima de 20.000,00 m2 (vinte
mil metros quadrados).

Parágrafo único. Nos casos em que a topografia inviabilize a observância do caput poderão
sofrer adequações mediante parecer técnico do setor competente e aprovação do Conselho
Municipal da Cidade - CMC.

Art. 178. O parcelamento do solo para fins urbanos deverá atender quanto à infraestrutura
básica às seguintes exigências:

I - implantação da rede de abastecimento e distribuição de água, com projeto aprovado pela
concessionária responsável pelo serviço;

II - implantação do sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos sanitários e
industriais, com projeto aprovado pela concessionária responsável pelo serviço;

III - implantação da rede de escoamento de águas pluviais;

IV - implantação da rede de energia elétrica, com projeto aprovado pela concessionária
responsável pelo serviço;

V - pavimentação adequada das vias e assentamento dos meios-fios.

VI - arborização dos canteiros centrais, das rotatórias e das áreas verdes;

VII - nivelamento dos passeios públicos; e

VIU - previsão de acessibilidade para as pessoas com deficiência e com mobilidade
reduzida; e
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IX - implantação de sistema com hidrantes urbanos de coluna de acordo com as Normas
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do ES.

Parágrafo único. O empreendedor deverá ainda estabelecer o sistema de coleta e tratamento
dos resíduos da construção civil gerados durante a implantação do loteamento.

Art. 179. Ao longo das faixas de domínio público, das rodovias, ferrovias e dutos, será
obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15,00m (quinze metros) de cada lado,
salvo maiores exigências da legislação específica, destinada a integrar o sistema de
circulação.

Parágrafo único. A referida faixa não edificável, no caso de linhas de transmissão de
energia elétrica, obedecerá às normas da concessionária local.

Art. 180. A arborização das vias e das áreas verdes deve ser feita de acordo com as normas
estabelecidas pela Secretaria Municipal responsável pela gestão do Meio Ambiente.

Parágrafo único. O projeto de arborização deverá ser compatível com os projetos
complementares de infraestrutura e de fiação aérea dos empreendimentos e deverá ser
elaborado em mesma escala da planta de implantação do empreendimento, contendo
memorial descritivo e justificativo de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal
responsável pela gestão do Meio Ambiente.

SUBSEÇÃO II

DO LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO

Art. 181. O Loteamento de acesso controlado com fim residencial, misto, ou empresarial,
caracteriza-se pelo perímetro fechado, separado da área loteada da malha viária urbana ou
área de terceiros.

Art 182. Os espaços livres de uso público e as áreas destinadas aos equipamentos
comunitários deverão ser localizados fora do perímetro do loteamento de acesso controlado.

Art 183. O direito de uso de bens públicos do loteamento será dado por Instrumento de
Concessão de Uso de Bens Públicos, onde serão estabelecidos os encargos do Concessionário
relativos à destinação, ao uso, à ocupação, à conservação e à manutenção dos bens públicos
objetos da concessão.

Parágrafo único. A permissão de uso referida no caput será outorgada, de forma onerosa, a
uma associação de titulares de direitos reais, legalmente constituída.

Art. 184. Para a concessão de uso do sistema viário e infraestrutura interna do loteamento de

acesso controlado, a pessoa física ou jurídica responsável pelo loteamento deverá instituir
uma associação sob forma de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, composta pelos
proprietários e/ou adquirentes de lotes, que depois de constituída assumirá os direitos e
obrigações decorrentes da concessão.
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§ 1° Junto com o pedido de diretrizes urbanísticas do loteamento, o interessado deverá
solicitar o controle de acesso do mesmo e de concessão de direito de uso resolúvel do sistema

viário e infraestrutura interna do loteamento.

§ 2° Na aprovação final do loteamento, o interessado deverá apresentar os seguintes
documentos: a) Minuta do estatuto da futura associação que deverá ser constituída pelos
proprietários e ou adquirentes de lotes; e b) Identificação dos bens públicos a que se pede
concessão de uso.

§ 3° A Concessão de Uso de Bens Públicos terá validade por vinte anos, renováveis por igual
prazo, sucessivamente, a cada vencimento, desde que cumpridos os encargos atribuídos à
Associação estabelecida para o Loteamento.

§ 4° A Associação exercerá a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial, perante
a autoridade licenciadora e aos seus associados, proprietários ou adquirentes de lotes, quanto
aos direitos e obrigações decorrentes da permissão de uso, observado que as relações entre os
proprietários ou adquirentes de lotes e a associação são regidas pelo seu estatuto social
aprovado por no mínimo 2/3 (dois terços) dos titulares de direitos reais.

Art. 185. O fechamento do loteamento deverá adequar-se e integrar-se ao Sistema Viário
existente ou projetado, não interrompendo a continuidade viária pública do Município.

Parágrafo único. Deverá prever a possibilidade de integração futura das vias do loteamento
de que trata este artigo com o sistema viário existente ou projetado.

Art. 186. A Concessão de Uso de bens públicos no loteamento de acesso controlado poderá
ser suspensa caso haja justificativas técnicas que comprovem sua necessidade para viabilizar
a expansão urbana.

Art. 187. A concessão de uso de bens públicos do loteamento de acesso controlado não
poderá impedir o acesso para prestação dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia,
gás canalizado, fornecimento de água potável, esgotamento sanitário, pelas suas
concessionárias.

Art. 188. Os proprietários, bem como os titulares de compromisso de transmissão de direitos
reais ou seus sucessores, a título singular ou universal, sobre imóveis pertencentes aos
loteamentos de acesso controlado ficam obrigados às observâncias das normas específicas
quanto ao uso e ocupação previstas nas leis municipais e nas restrições urbanísticas do direito
de construir constantes do memorial e no contrato tipo do referido empreendimento.

Art 189. O fechamento do loteamento poderá ser de muro de alvenaria, desde que 50%
(cinqüenta por cento) vazado ou outro tipo apropriado a critério do empreendedor.

§ 1° Ao longo do perímetro externo do muro de fechamento do loteamento deverá ser
implantado via de contorno para integrar o empreendimento ao território, podendo ser
descontado do percentual mínimo destinado ao sistema viário do loteamento.
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§ 2° Deverá ser prevista uma faixa de área verde com tratamento paisagístico ao longo do
perímetro externo de fechamento do loteamento, entre a caixa da via de contorno e o muro do
loteamento.

Art. 190. A Concessão de Uso de Bens Públicos no loteamento de acesso controlado será

suspensa caso o Concessionário dê ao empreendimento destinação diversa da estabelecida no
contrato ou do termo, ou ainda descumpra cláusula resolutória do ajuste, perdendo nestes
casos as benfeitorias de qualquer natureza.

Art. 191. A gestão do loteamento de acesso controlado implica que a manutenção da
infraestrutura básica fica a cargo do Concessionário, custeada por todos os titulares de lotes,
respeitada a individualização e proporcionalidade em relação a cada lote, sendo
responsabilidade do empreendedor a manutenção correspondente aos lotes não alienados.

Art. 192. A concessão poderá ser dada aos loteamentos que obtiveram a sua aprovação
através de Decreto Municipal e o devido registro no Registro Geral de Imóveis até a
aprovação desta Lei, seguindo as normas previstas nessa Subseção.

Art 193. A aprovação, registro e implantação dos loteamentos de acesso controlado deverão
respeitar os procedimentos indicados para os loteamentos previstos nesta Lei.

SUBSEÇÃO III

DAS DIRETRIZES URBANÍSTICAS

Art 194. O processo de aprovação dos projetos de parcelamento do solo para fins urbanos
terá início com a fixação de diretrizes urbam'sticas, ambientais e de mobilidade urbana.

Parágrafo único. As diretrizes ambientais serão elaboradas pela Secretaria Municipal
responsável pela gestão do meio ambiente.

Art 195. A solicitação das diretrizes urbanísticas será feita mediante requerimento do
proprietário ou seu representante legal, contendo a seguinte documentação mínima:

I - certidão de ônus atualizada da gleba ou lote, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do
município;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba ou lote;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do autor da planta planialtimétrica e comprovante de pagamento;

IV - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor da planta
planialtimétrica;

V - planta planialtimétrica da gleba ou lote, georreferenciada no datum SIRGAS 2000 ou
WGS 84, em escala legível, com curvas de nível de metro em metro, assinada pelo
proprietário ou seu representante legal e por profissional legalmente habilitado, onde
constem as seguintes informações:
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a) denominação, situação, limites e divisas perfeitamente definidas, com a indicação das
propriedades lindeiras, área e demais elementos de descrição e caracterização de imóveis;

b) indicação, com a exata localização, até a distância de 200,00m (duzentos metros) das
divisas da gleba objeto do pedido:

1  - nascentes, praias, cursos d'água, lagoas, reservatórios d'água naturais e bens e
manifestações de valor histórico e natural;

2 - florestas, bosques e demais formas de vegetação natural;

3 - construções existentes com a indicação de suas atividades e em especial, de bens e
manifestações de valor histórico e cultural;

4 - ferrovias, rodovias e dutovias e de suas faixas de domínio;

5 - arruamentos contíguos ou vizinhos a todo o perímetro da gleba de terreno, das vias de
comunicação, das áreas livres dos equipamentos urbanos e comunitários existentes, com as
respectivas distâncias da área a ser loteada;

6 - serviços públicos existentes, com a distância das divisas da gleba de terreno a ser
parcelada.

c) o tipo de uso predominantemente a que o loteamento se destina.

VI - arquivo digital da planta planialtimétrica descrita no inciso V.

Art. 196. Nos projetos de parcelamento do solo que envolvem terreno de marinha, seus
acrescidos e marginais, deverão ser solicitadas instruções ao órgão competente.

Art. 197. Nos projetos de parcelamento do solo que interfiram ou que tenham ligação com a
rede rodoviária oficial, deverão ser solicitadas instruções para a construção de acessos, ao
Departamento Nacional de Inffaestrutura de Transporte - DNIT ou Departamento Estadual de
Rodagem - DER-ES, conforme o caso.

Art. 198. A Secretaria Municipal responsável pelo desenvolvimento urbano, ouvidos os
órgãos que vierem a ser necessários, formulará documento final com as diretrizes municipais,
que conterá no mínimo:

I - critérios para o uso e ocupação do solo, segundo o tipo de parcelamento e sua localização
em zonas urbanas previstas no Plano Diretor Municipal;

II - as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que compõem o sistema viário básico do
Município, próximas ao loteamento pretendido;

III - a indicação dos bens identificados como de interesse de preservação;

IV - a delimitação das ZEIA, Áreas de Proteção Ambiental (APA) e Área de Preservação
Permanente (APP);
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V - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamentos comunitários e dos
espaços livres de uso público;

VI - as faixas sanitárias de terreno, necessárias ao escoamento das águas pluviais;

VII - as faixas não edificáveis de, no mínimo, 15,00m (quinze metros) de cada lado, ao longo
das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias, dutos e linhas de transmissão; e

VIII - as faixas não edificáveis ao longo dos canais, rios e córregos.

Art. 199. As diretrizes urbanísticas fixadas para a área a ser parcelada, vigorarão pelo prazo
improrrogável de 04 (quatro) anos.

Parágrafo único. As diretrizes urbanísticas, dentro do prazo acima estipulado, podem sofrer
alterações, caso a legislação pertinente se altere em seu prazo de vigência ou haja interesse
público justificado.

SUBSEÇÃO IV

DO ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA

Art. 200. Deverá ser elaborado Estudo de Viabilidade Urbanística - EVU para loteamentos,
antes de sua aprovação final.

Art. 201. A aprovação do Estudo de Viabilidade Urbanística - EVU será feita mediante
requerimento do proprietário ou seu representante legal, observadas as diretrizes urbanísticas
fixadas e a seguinte documentação mínima:

I - certidão de ônus atualizada da gleba ou lote, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do
município;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba ou lote;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do autor do projeto e cópia de comprovante de pagamento;

IV - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor do projeto;

V - comprovação de abertura de processo de licenciamento ambiental;

VI - declaração das concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, quanto à viabilidade
de atendimento da gleba ou lote a ser parcelado;

VII - projeto preliminar do parcelamento, georreferenciado no datum SIRGAS 2000 ou
WGS 84, em escala legível, elaborado sobre o levantamento planialtimétrico de que trata esta
Lei e assinado pelo proprietário ou seu representante legal e por profissional legalmente
habilitado, contendo os seguintes elementos:

a) a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões;
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b) as áreas públicas, com as respectivas dimensões e área;

c) o sistema de vias com a respectiva hierarquia; e

d) quadro demonstrativo, contendo a área total do loteamento, as áreas úteis, públicas e
comunitárias.

VIII - anteprojeto do sistema de escoamento das águas pluviais, indicando o local de
disposição;

IX - arquivo digital do projeto descrito no inciso VII.

Art 202. Julgadas satisfatórias as condições técnicas e formais propostas no EVU e
satisfeitos os aspectos referentes ao regime urbanístico, traçado e equipamentos urbanos e
comunitários, o mesmo será aprovado, juntamente com advertência de que o documento não
tem valor para efeito de registro no Cartório de Registro de Imóveis.

§ 1° No carimbo das plantas referidas no caput deve constar, como título e em destaque, a
expressão "Estudo de Viabilidade Urbanística".

§ 2° O EVU aprovado poderá sofrer alterações, caso a legislação pertinente se altere em seu
prazo de vigência ou haja interesse público justificado.

SUBSEÇÃO V

DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO

Art 203. Os projetos de loteamento deverão ser aprovados pela Secretaria Municipal
responsável pelo desenvolvimento urbano, após obtenção de Licença Ambiental Prévia da
Secretaria Municipal responsável pela gestão do Meio Ambiente.

Art 204. A aprovação do projeto de loteamento será feita mediante requerimento do
proprietário ou seu representante legal, observadas as diretrizes urbanísticas e ambientais
fixadas, o EVU aprovado e a seguinte documentação mínima:

I - certidão de ônus atualizada da gleba, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do
município;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do autor dos projetos e comprovante de pagamento;

IV - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor do projeto;

V - licença ambiental prévia, emitido pelo órgão ambiental competente;

VI - declaração das concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, quanto à viabilidade
de atendimento da gleba a ser parcelada; /
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UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARAÇAS VIVIANE ROSA MADEIRA 16°

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARAÇAS FABIANO MARTIM ROLA OLHO 170

PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - AGE- Agente de Combate a Endemlas

ACE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS FELLIPE NICHOLAS HERALDO PEREIRA 76°

ACE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS MAÍSIA VALVERDE DOS SANTOS 770

ACE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ROBERTA patrício SILVA MOREIRA 780

Vila Velha 26 de Março de 2019.

Jarbas Ribeiro de Assis Júnior

Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - COART

GERÊNCIA DE DIVIDA ATIVA - GEDAT
Vila Velha, 21 de Março de 2019

EDITAL n.° 03/2019

Conforme Lei Municipal n° 3.375/1997, ficam a contribuinte abaixo relacionada, ciente da COBRANÇA AMIGÁVEL
emitida pela Coordenação de Arrecadação e Tributação (COART), relativo a débitos não tributários. A regularização
do débito deverá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias. Após, não havendo regularização pelo contribuinte, esta
dívida será executada na forma da Lei.

Para maiores esclarecimentos, comparecer a Coordenação de Arrecadação e Tributação (COART), da Secretaria
Municipal de Finanças, localizada na Avenida Santa Leopoldina, n.° 840, Coqueiral de Itaparica - Vila Velha, CEP;
29.102-040 - ES, Telefone: (27) 3149-7420.

NOME CPF PROCESSO

Jane Karla Resende Lopes 082.552.167-07 60506/2017

Eliete Maria Rosa

Gerente/GEDAT

José Carlos Padron Moutinho

Subsecretário de Finanças

ACRÉSCIMO

Complementação dos Anexos 3 e 3A do § 4° do
artigo 71 da Lei Complementar n° 065/2018 -
Plano Diretor Municipal - PDM, publicado com
incorreções no Diário Oficial do Município -
DIOVV em 27 de dezembro de 2018, considerando
o pedido de complementação da Tabela da
Classificação Nacional das Atividades Econômicas
informado no Oficio 070/2019/GP/CMVV
expedido pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Vila Velha em data de 22 de março
de 2019.

*  Observações:

* 1 - As novas atividades ou atualizações serão
reajustadas, por similaridade, na "Tabela 3 -
Continuação" de acordo com a classificação do
CNAE atualizada;

* 2 - Os escritórios de administração ou de
representação das demais atividades listadas no
CNAE - "Tabela 3 - Continuação" e classificadas
como Graus 3, 4 e 5 serão aceitos em todas as
zonas urbanísticas como Graus de Impacto 1 e 2;

* 3 - Nas Zonas Urbanísticas onde estão previstas
apenas as atividades de Graus 3, 4 e 5 poderão
ser implantados também empreendimentos com
as atividades de Graus 1 e 2.

RESUMO DO CONVÊNIO N° 011/2019-PMV
Cessão de servidor

(Processos: 2045/2019 e 10224/2019 PMVV)
Convenentes: Município de Vila Velha e Município de
Viana

Servidora: Edilon Andrade Miranda Hoffmann

Jadjeski
Vigência: 01/04/2019 a 31/12/2020.

Max Freitas Mauro Filho

Prefeito Municipal de Vila Velha
Gilson Daniel Batista

Prefeito Municipal de Viana

Expediente:

Prefeito Municipal
Secretário Municipal de Governo

Núcleo de Atos Oficiais

Max Freitas Mauro Filho

Saturnino de Freitas Mauro

Fernanda Battestin/Rafael Machado Pasquini

Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
Para verificar a assinatura utilizando o Adobe ReadertE), baixe o arquivo PDF desta edição ein seu computador
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo § 7° do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito
vetou, o Plenário da Câmara rejeitou o veto, e ele, nos termos do § 6° do artigo 221 da Resolução n° 459/95
(Regimento Interno da Câmara), promulga os seguintes dispositivos: inciso IX do art. 32; art. 35; inciso IX do
art. 55; inciso IX do § 1° do art. 56; caput do art. 60; inciso V do § 1° do art. 62; art. 67; art. 68; art. 69; art.
70; § 4° do art. 71; § único art. 72; art. 74; art. 78, caput art. 79; §§ 1° e 2° art. 83; alínea "J" do inciso II do
art. 94; incisos II e III do art. 110; inciso X do art. 134; inciso X do art. 140; inciso I a X do art. 146; inciso X do
art. 155; art. 168 e §§ 1° e 2°; art. 216 e seu parágrafo único; art. 225; § 2° do art. 309; Mapas A, B, C, D, F e
G; Anexo 3; Anexo 3A; Anexo 4 - Quadro IA; Anexo 4 - Quadro II; Anexo 4 - Quadro IIA, Anexo 4 - Quadro III e
Anexo 4 - Quadro IV, do Autógrafo de Lei Complementar n° 063/18, que se transformou na LEI
COMPLEMENTAR N" 065, de 09 de novembro de 2018".

LEI COMPLEMENTAR N° 065, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Institui a Revisão Decenai da Lei Municipai n"
4575/2007, que trata do Piano Diretor Municipai no
âmbito do Município de Viia Veiha e dá outras
providências.

"Art. 32. (...)

(...)
IX - Preservar cones visuais do Convento da Penha.

Art. 35. Para efeito da proteção e valorização do patrimônio cultural do Convento da Penha, fica regulamentado
0 uso e ocupação do solo urbano nos seguintes eixos viários denominados de "cones visuais do Convento da
Penha", com a Identificação dos trechos que constam no Anexo 1, Mapa C, parte integrante desta Lei.

Art. 55. (...)
(...)
IX - sombreamento da orla

Art. 56. (...)

§ 1°(-.)
(...)
IX - a área de uso não residencial correspondente a até 0,5 (zero vírgula cinco) de coeficiente de
aproveitamento, localizada no pavimento térreo de empreendimentos de uso misto e que apresentem no mínimo
75% (setenta e cinco por cento) do coeficiente de aproveitamento utilizado destinado ao uso residencial.

Art. 60. Altura da edificação é a distância vertical entre o ponto mais elevado da fachada principal, excluída a
platibanda ou o telhado, o terraço-jardim, casas de máquinas de elevador, barrilete, caixa d'água e para-ralo
(SPDA), e o plano horizontal que contém o ponto de cota igual à média aritmética das cotas de nível máximas e
mínimas da testada do terreno.
(...)

Art. 62. (...)

§ 1°(-)
(...)
V - vagas descobertas de veículos em residências unifamiliares.

Art. 67. Para as novas edificações que se situam na orla marítima deverá ser elaborado um estudo de
sombreamento contendo gráfico de projeção da edificação na faixa ao longo da praia e quando houver calçadão,
considerando as seguintes referências:

1 - equinócio de primavera, equinócio de outono e soisticio de inverno a partir dos horários de 14:00h (quatorze
horas), 15:00h (quinze horas) e 16:00h (dezesseis horas);

Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
Para verificar a assinatura utilizando o Adobe Reader®, baixe o arquivo PDF desta ediçào em seu computador
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II - soistício de verão nos horários a partir de 15:00h (quinze horas), 16:00h (dezesseis horas), 17:00h
(dezessete horas) e 18:00h (dezoito horas).

Parágrafo único. Para estudo de soistício de verão, os horários de referências, deverão estar em conformidade
com o Decreto Federal n° 6.558 de 08 de setembro de 2008 que instituí a hora de verão ou outros dispositivos
vigentes.

Art. 68. Para efeito dos estudos de sombreamentos, oria marítima é aquela situada nas proximidades das praias
em disposição susceptível peia altura máxima da edificação a projetar sombra sobre a faixa de areia e o
calçadão, quando for o caso.

Art. 69. O estudo de sombreamento será elaborado pelo interessado e deverá conter o levantamento
pianiaitimétrico e fotográfico da área de influência do sombreamento na praia, com cotas de nível e cadastro de
elementos sombreadores existentes, bem como todos os elementos construtivos, projeções de sombra na faixa
de praia, as cotas de implantação (térreo) e dos elementos críticos para o sombreamento da edificação e será
validado pelo setor responsável pelo licenciamento.

§ 1° O estudo de sombreamento deverá ser elaborado com gráfica de projeção da sombra e relatório fotográfico
da edificação na faixa de praia com projeto da planta da área.

§ 2° Para aprovação do projeto, além do estudo de sombreamento, poderão ser exigidos outros documentos
técnicos e estudos compiementares que visem à total compreensão do estudo.

§ 3° As edificações que porventura estiverem sob a influência de sombra de quaisquer edificações regularizadas
pelo município ou em áreas de acidentes geográficos, não serão levados em consideração à exigência e aplicação
desses critérios.

§ 4° A aprovação de projeto e licenciamento para construção na oria do município será condicionada à análise do
estudo de sombreamento peia Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade.

Art. 70. Quanto aos critérios de análise e limite máximo permitido para o sombreamento, não será permitida,
em nenhuma hipótese, a projeção de sombra proveniente das edificações, a serem construídas na orla, sobre a
faixa de areia das praias, incluindo o calçadão, quando houver ou constar projeções nas referências dos seguintes
períodos:

I - equinócio de outono a partir das 16:00 h (dezesseis horas);

II - soistício de inverno a partir das 16:00 h (dezesseis horas);

III - equinócio de primavera a partir das 16:00 h (dezesseis horas); e

IV - soistício de verão a partir das 18:00 h (dezoito horas).

Parágrafo único. Entende-se por praia a areia coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da
faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascaihos, seixos e pedreguihos, até o limite onde se
inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece outro ecossistema.

Art. 71. (...)

(...)
§ 4° Todos os usos e atividades são admitidos desde que obedeçam as características e finalidades das
respectivas zonas, conforme Anexo 3 - Quadro de Classificação das Atividades - Usos e Graus de Impacto e
Anexo 3A - Quadro de Classificação das Atividades - Usos e Graus de Impacto / Economia Criativa.

Art. 72. (...)

Parágrafo único. Algumas atividades, conforme seu tipo, classificação e grau de impacto poderão ser
enquadradas em mais de um Grau de Impacto.

Art. 74. A classificação das atividades não-residenciais tem como base a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE Fiscal, agrupadas por tamanho e grau de impacto, que constam do Anexo 3- Quadro de
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Classificação das Atividades - Usos e Graus de Impacto e Anexo 3A - Quadro de Classificação das Atividades -
Usos e Graus de Impacto / Economia Criativa, integrante desta Lei.

Art. 78. Fica o perímetro urbano e as áreas consideradas como Macrozonas delimitados conforme Anexo 1,
respectivamente Mapas A e B , integrante desta Lei.

Art. 79. As Macrozonas nas Zonas de Uso e Ocupação do Solo, delimitados conforme Anexo 1, respectivamente
Mapa B e Mapa C, subdividem-se em;
(...)

Art. 83 (...)

§ 1° Os limites do perímetro urbano com as Áreas Urbanas e o Macrozoneamento constam respectivamente no
Anexo 1, respectivamente Mapa A e Mapa B.

§ 2° O parágrafo 2° do artigo 1° da Lei 1780/79 será objeto de revisão no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da publicação desta Lei, para adequação ao perímetro urbano tratado nos mapas
do Anexo 1, Mapa A.

Art. 94 (...)
(...)

II-(...)
j) Modelos de Parcelamentos: MP-C e/ou MP-B;

Art. 110. (...)
(...)

II - Zona de Interesse Cultural B - ZEIC-B:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);
b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,0 (dois);
c) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);
d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 10% (dez por cento);
e) Gabarito: 08 (oito) Pavimentos;
f) Altura da Edificação: limitada em 25,00m (vinte e cinco metros);
g) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones visuais do Convento da
Penha, o que for menor;
h) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e
i) Modelo de Parcelamento: MP-B.

III - Zona de Interesse Cultural C - ZEIC-C:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);
b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);
c) Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);
d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 10% (dez porcento);
e) Gabarito: 02 (dois) Pavimentos sem consulta ao IPHAN e permitido acima de 02 (dois) Pavimentos até 10
(dez) Pavimentos somente após aprovação do IPHAN;
f) Altura da Edificação: limitada em 8,00m (oito metros) sem consulta ao IPHAN e permitido acima de 8,00m
(oito metros) até 32,00m (trinta e dois metros) somente após aprovação do IPHAN;
g) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones visuais do Convento da
Penha e limitação do IPHAN, o que for menor;
h) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e
i) Modelo de Parcelamento: MP-B.

Art. 134. (...)
(...)
X - Modelo de Parcelamento: MP-D e/ou MP-B.

Art. 140. (...)
(...)
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X - Modelo de Parcelamento: MP-F e/ou MP-B.

Art. 146. (...)

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,4 (três vírgula quatro);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 25% (vinte e cinco por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones aeroviários, o que for
menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones aeroviários, o
que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-H.

Art. 155. (...)
(...)
X - Modelo de Parcelamento: MP-F e/ou MP-B.

Art. 168. Os loteamentos e desmembramentos devem seguir os parâmetros urbanísticos para o sistema viário
previstos no Anexo 4 Quadros I.A, Quadro II, Quadro II.A e Quadro III, desta Lei.

§ 1° Para áreas ainda não parceladas voltadas para os eixos estruturantes e eixos de dinamização, ou seja, das
vias arteriais existentes ou projetadas do Mapa de Sistema Viário Mapa G - Mobilidade, o seu parcelamento
deverá respeitar a profundidade máxima dos lotes de 200,OOm (duzentos metros).

§ 2° Nos casos em que os fundos das áreas não tiverem acesso ao sistema viário, a profundidade dos lotes
poderá ser maior que 200,OOm (duzentos metros).

Art. 216. A execução das obras deverá ser garantida pelo loteador, mediante hipoteca de, no mínimo, 30%
(trinta por cento) dos lotes.

Parágrafo único. A hipoteca poderá ser substituída por apólice de seguro garantia hipotecária e caução em
dinheiro, em favor do Município de Vila Velha, em valor suficiente para suportar os custos das obras de
infraestrutura.

Art. 255. As vistorias serão feitas por servidores, designados pelo Poder Executivo Municipal, que procederão às
diligências necessárias, comunicando as conclusões apuradas em laudo tecnicamente fundamentado.

Art. 309. (...)
(...)

§ 2° Verificando a Secretaria Municipal de Finanças que o imóvel encontra-se abandonado e sem pagamento de
ônus fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, notificará ao proprietário para pagamento do valor
respectivo inscrito em dívida ativa, no prazo de lei, findo o qual, sem o devido pagamento ou parcelamento
tributário, será lançado no cadastro do imóvel, a arrecadação, correspondendo à data do registro da arrecadação,
ao início da contagem do prazo para transmissão da propriedade ao Município.
(...)
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Mapa A - PERÍMETRO URBANO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PDM - 2018

ANEXO 1 - MAPA A

PERÍMETRO URBANO
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Mapa B - MACROZONEAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PDM - 2018

ANEXO 1 - MAPA B - MACROZONEAMENTO
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Mapa C - ZONEAMENTO / ZONEAMENTO MUNICIPAL

GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PDM - 2018

ANEXO 1 - MAPA C

ZONEAMENTO URBANÍSTICO
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Mapa P - ZEIA's. UCs E ZONAS DE AMORTECIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PDM - 2018

ANEXO 1 - MAPA D

ZEIA's, UCs E ZONAS DE AMORTECIMENTO
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Mapa E - BENS DE INTERESSE CULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNCIPAL
- PDM 2017 -

ANEXO 1 - MAPA E - BENS DE INTERESSE
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Mapa F - CONES AEROVIÁRIOS E NAVEGAÇAO

w
GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PDM - 2018

ANEXO 1 - MAPA F

CONES AEROVIÁRIOS E NAVEGAÇÃO A
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Mapa G - MOBILIDADE

GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
PDM • 2018

ANEXO 1 - MAPA G

MOBILIDADE
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ANEXO 3 e ANEXO 3»

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - USOS E GRAUS DE IMPACTO

■ma » ANEXO 03 - QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - Usos e Graus de Impacto

Classificação das Atividades Graus de Impacto

A: Atividades de pequeno e médio
porte compatíveis com o uso residenciai Cód. CNAE

Limite da Atividade ( M^) Especial
(M^)-

(G 5) EIVGI G2 G3 G4 -EIV

Até
600

Acima
de 600

até 1500

Acima
1500 até

3000

Acima de
3000 até

5000

Acima de
5000

Açougue e casas de carne e aves
abatidas

47.22-9

Academias de dança 4120-4/00

Academias de Ginástica e Muscuiação 9313-1/00

Lanchonetes, cafés, casas de chá, de
sucos e simiiares

4120-4/00

Padaria, confeitaria, panificadora 4120-4/00

Restaurante e simiiares 4120-4/00

Espaço cuiturai de projeção de fiimes e
vídeos

5914-6/00

Consultório Médico Particular 8630-5/03

Alojamento de animais domésticos 9609-2/07

Atividades de yoga, piiates e
antiqinástica 9313-1/00

Drogaria - Comércio varejista de
produtos farmacêuticos
sem manipulação de fórmulas

4771-7/01

Peixaria 4722-9/02

Chaveiros 9529-1/02

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas

4771-7/02

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos 4771-7/03

Cabeleireiros, manicure e pedicure 9602-5/01

Fisioterapia; clínica, consultório, centro
de

8650-0/04

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns

4712-1/00

Comércio de jornais e revistas 4761-0/02

Comércio de laticínios, frios e conservas 4721-1/03

Comércio de objetos de arte 4789-0/03

Agências de viagens 7911-2/00

Comércio de plantas artificiais e/ou
cultivo de plantas, flores
naturais, frutos ornamentais e vasos
ornamentais e de
serviço de jardinaqem

4623-1/06
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Comércio de refeições prontas (sem
consumo iocai)

5620-1/04

Curso de qualificação e/ou formação
profissionai

8541-4/00

Cursos de idiomas 8593-7/00

Cursos de informática 8599-6/03

Cursos iigados às artes e cultura
inclusive música

8592-9/99

Empresa de consuitoria e assessoria em
qerai

7020-4/00

Barbearia 9602-5/01

Casas Lotéricas 8299-7/06

Cartórios 6912-5/00

Comércio varejista de bebidas 4723-7/00

Comércio de materiais de construção
em qerai

4744-0/99

Comércio de materiais elétricos para
construção

4613-3/00

Comércio de artigos de perfumaria,
cosméticos e de higiene pessoai

4772-5/00

Comércio de artigos do vestuário e
compiementos

4781-4/00

Higiene e embeiezamento de animais
domésticos

9609-2/08

Comércio de artigos de uso doméstico,
de decoração, de artigos importados,
de artigos para presentes, de
embaiagens e de utiiidade domésticas,
peças e acessórios e materiais para
pequenos consertos domésticos

4615-0/00

Ternos; confecção sob medida 1412-6/02

Prestação de serviços postais e Correios 5310-5/01

Locação de carros de passeio 7711-0/00

B : Atividades Comerciais e de

serviços

Aiuguei de automóveis com
condutor, intermunicipai

4923-0/02

Aiuguei de automóveis com
condutor,intermunicipai, interestadual e

Internacional

4929-9/02

Aluguel de automóveis com
condutor,municipai

4923-0/02

Comércio de instrumentos musicais e

acessórios
4756-3/00

Comércio de insumo para gráficas e
simiiares

4684-2/99

Auto-escoia ou formação de condutores 8599-6/01

Empresa de radiodifusão 4929-9/02

Oficina de costuras 1412-6/01

Empresa de reparação e instaiação de
energia eiétrica

4321-5/00

Escritório de empresa de transporte 4930-2/01
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Empresa de reparação, instalação e
manutenção de elevadores e escadas
ou esteiras rolantes

4329-1/03

Escritório de aluguel de máquinas e
equipamentos para construção e
engenharia civil, Inclusive andaime
(exceto depósito de materiais,
máquinas e veículos)

7732-2/01

Escritório de empresa de extração e/ou
beneficlamento de minerais metálicos

4612-5/00

Estabelecimento de restauração e/ou
limpeza de qualquer objeto - bem
móvel

9529-1/05

Serviços de revestimentos e aplicação
de resinas em Interiores e exteriores

4613-3/00

Serviços de alimentação para eventos e
recepções - bufê

5620-1/02

Banco e casa bancária 6421-2/00

Sapatarla;comérclo varejista 4782-2/01

Comércio de roupas masculinas
,feminina e infantis

4616-8/00

Supermercados - comércio varejista de
mercadorias emgeral, com
predominância de produtos alimentícios

8299-7

Shopping centers 4120-4/00

Ótica 4774-1/00

Comércio de artigos de armarinho,
bijuterias e artesanatos

4755-5/02

Comércio de artigos de caça, pesca,
"camping" e esportivos

4763-6/04

Manutenção e reparação de
equipamentos transmissores de rádio e
televisão e de equipamentos para
estações telefônicas, para radiotelefonia
e radiotelegrafla - Inclusive de
microondas e repetidoras

3314-7/05

Comércio de artigos da cama, mesa e
banho

4755-503

Comércio de artigos de colchoaria 4754-7/02

Comércio de artigos de iluminação 4754-7/03

Oficina mecânica de veiculo automotor 4520-0/01

Oficina de bicicletas 9429-1/04

Borracharla de veiculo automotor;
serviços de

4520-0/06

Comércio varejista de gás liqüefeito de
petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de bicicletas e
triciclos; peças e acessórios

4763-6/03

Comércio varejista de combustíveis
para veículos automotores

4731-8/00

C: COMÉRCIO ATACADISTA
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Comércio sob consignação de veículos
automotores; atacado e varejo

4512-9/02 ^

Alarmes para veículos automotivos;
comércio atacadista e varejo

4530-7/01

Amortecedores e molas novos para
veiculo automotor;

4530-7/01

Ar condicionado novo para veiculo
automotor;

4530-7/01

Auto-falantes para veículos
automotivos;

4530-7/01

Bancos estofados novos para veículo
automotor;

4530-7/01

Baterias e acumuladores novos para
veiculo automotor;

4530-7/01

Canos e silenciosos novos para veiculo
automotor

4530-7/01

Equipamentos de som novos para
veiculo automotor

4530-7/01

Atividades Industrais e de Serviços

Fabricação de vestuário e artefatos de
tecidos, malharia,rendas, bordados e
artigos de armarinho

1422-3/00

Fabricação de sorvetes, bolos, tortas
geladas e componentes

1053-8/00

Fabricação de produtos alimentícios 1099-6/07

Fabricação de produtos farmacêuticos,
perfumaria,cosméticos, sabões e velas

2160-6/00

Fabricação de toldos e artefatos de lona 1354-5/00

Fabricação de escovas, vassouras,
pincéis e semelhantes

3991-4/00

Fabricação de estofados e capas para
veiculo

2949-2/01

Fabricação de vinhos e vinagres 1112-7/00

Fabricação de Produtos Cerâmicos 2341-9/00

Fabricação de gesso e peças e ornatos
de qesso

2330-3/99

Fabricação de calçados e outros
produtos similares

1531-9/01

Fabricação de bolsas, malas, valises e
outros produtos similares

1521-1/00

Fabricação de produtos de limpeza e
polimento

2062-2/00

Pátios de conteineres 5212-5/00

Fabricação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso
Industrial e comercial, peças e
acessórios

2823-2/00
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Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento básico
e ambiental, peças e acessórios

2825-9/00
,  ííSsfc

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso gerai não
especificados anteriormente, peças e
acessórios

2829-1/99

Recondicionamento e recuperação de
motores para veículos automotores 2950-6/0

Fabricação de móveis com
predominância de madeira 3101-2/00

Fabricação de artefatos de joalheria e
ourivesaria

3211-6/02

Fabricação de instrumentos não-
eietrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontoiógico e de
laboratório

3250-7/01

Serviços de prótese dentária 3250-7/06

Incorporação de empreendimentos
imobiliários

4110-7/00

Construção de edifícios 4120-4/00

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Pintura para sinalização em pistas
rodoviárias e aeroportos

4211-1/02

Construção de obras-de-arte especiais 4212-0/00

Obras de urbanização - ruas, praças e
calçadas

4213-8/00

Cemitérios 9603-3/01

Gestão e manutenção de cemitérios 9603-3/01

Serviços de cremação 9603-3/02

Serviços de funerárias 9603-3/04

E -ATIVIDADES DE LAZER E

CULTURA

Casas de festas e eventos 8230-0/02

Centro de convenções 8230-0/01

Clubes sociais, desportivos e similares 4120-4/00

Estádio de esportes 4120-4/00

Boliche 9329-8/02

Cinema 5914-6/00

Exploração de salas de espetáculos 9003-5/00

Teatro 9003-5/00

Boite, discotecas, danceterias e
similares

9003-5/00

Bar, Choperia, Whiskeria e outros

estabelecimentos especializados em
servir bebidas

9003-5/00

Parque de exposições 8230-0/01

Galeria de arte e museus 4789-0/03

Parque de diversões e Parques
temáticos

9321-200

F - ATIVIDADES DE HOTELARIA
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Hotel 5510-8/01

Apart-hotel 5510-8/02

Pousada, Pensões e Similares 5590-6/99

Motéis 5510-8/03

G - EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL PÚBLICOS E
PRIVADOS

Hospital 8610-1/01

Equipamentos públicos comunitários -
posto de saúde,atendimento a idosos e
similares

8610-1/0

Instituições de longa permanência para
Idosos

8711-5/02

Laboratórios de análises clínicas 8640-2/02

Serviços de ralo-x, radiodiagnóstico e
radioterapla

8640-2/11

Atividades de clínica médica (clínicas,
consultórios e ambulatórios)

8640-2/99

Atividades de clínica odontológica 8630-5/04

Orfanatos 8730-1/01

Albergues 8730-1/01

Atividades de assistência social

prestadas em residências coletivas e
particulares

8730-1/99

H - EQUIPAMENTOS PÚBUCOS E
COMUNITÁRIOS

Administração pública em geral 8411-6/00

Cemitérios 9603-3/01

Associação de entidade de classe,
profissionais

9412-0/99

Associações comunitárias 9499-5/00

Sedes de clubes sociais e esportivos 9312-3/00

Templos e organizações religiosas 9491-0/00

I -Usos Rurais

Peq.
Propri
edade

( Ha)

Média

Propried
ade (Ha)

Grande

Propried
ade(Ha)

Empreendimento
Especial ( Ha) EIV

Grau 1 Grau 2 Grau 3 G4 G5

ATIVIDADES Cód. CNAE
Até 12

(Ha)

Acima

del2

até 48

(Ha)

Acima

de 48

(Ha) até
180 (Ha)

Acima de

180 (Ha)

Arroz; cultivo de 0111-3/01

Milho; cultivo de 0111-3/01

Cana de açúcar; cultivo de 0113-0/00

Feijão comum de cor; cultivo de 0119-9/05

Feijão fradinho; cultivo de 0119-9/05

Batata; cultivo de 0119-9/03

Alho; cultivo de 0119-9/03

Cebola; cultivo de 0119-9/04
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Abacaxi; cultivo de 0119-9/01

Uva; cultivo de 0132-6/00

Horticultura, exceto morango 0121-1/01

Criação de bovinos para corte 0151-2/01

Criação de bovinos para leite 0151-2/02

Cultivo de flores e plantas ornamentais 0122-9/00

Cultivo de outras plantas de lavoura
temporária não especificadas
anteriormente

0119-9/99

Cultivo de coco-da-baía 0133-4/05

Fabricação de aguardente de cana-de-
açúcar

1111-9/01

Fabricação de outras aguardentes e
bebidas destiladas

1111-9/02

I - Usos Rurais -Turismo

Hotéis 5510-8/01

Campings 5590-6/02

Restaurantes e similares 5611-2/01

Serviços de reservas e outros serviços
de turismo não especificados
anteriormente

7990-2/00

I - Grau de impacto 1 - G 1- enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, serviço, Institucional e Industrial que não
causem Impactos significativos à vizinhança, poluição ambiental e nem atraiam ou produzam tráfego pesado ou Intenso e com
limite de área total de até 600 m=^ .

II - Grau de impacto 2 - G 2 - enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, serviço, Institucional e industrial, que
podem causar Impacto significativo ao melo ambiente, à mobilidade urbana e à vizinhança demandando maior controle para sua
implantação e com limite de área total de 601 m^ (seiscentos e um metros quadrados), até 1500 m^.
nx - Grau de impacto 3 - G 3 - enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, serviço, Institucional e industrial, com área
total construída superior a 1.500 m^ (hum mil e quinhentos metros quadrados) e que são potencialmente geradoras de Impacto ao
melo ambiente, à mobilidade urbana e social no seu entorno estão condicionadas á apresentação de EIV.

IV - Grau de impacto 4 - G 4: uso não residencial cuja Instalação é condicionada à aprovação do Estudo de

Impacto de Vizinhança (EIV) caso estejam Implementadas fora de Zonas de Especial Interesse Empresarial.

IV - Atividades Especiais e Grau de impacto 5 - G 5- são aqueles usos, atividades e edificações que apresentam características
específicas do seu funcionamento ou que demandam necessidades especiais de Implantação por serem potencialmente causadoras
de significativos Impactos no entorno onde se localizam, exigindo maior controle para sua Implantação, Igualmente condicionadas à
apresentação de EIV e demais exigências ambientais.

ANEXO 3a - QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - ECONOMIA CRIATIVA
Usos e Graus de Impacto

jT^ssIfícação1d«^ividades Economia Criativa Graus de Impacto

A: Atividades de pequeno e médio porte compatíveis
com 0 uso residencial

Cód.

CNAE

2.0

Limite da Atividade ( M')
Especial
{"=«)-
(G5)
EIV

GI G2 G3
G4-

EIV

Até

600

Acima

de 600

até

1500

Acima

1500

até

3000

Acima

de

3000

até

5000

Acima

de 5000

Fabricação de Instrumentos musicais 32205

Construção de obras de arte especiais 42120

Edição de livros 58115
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Edições de jornais 58123

Edição de revistas 58131

Edição de cadastros, listyas e outros produtos gráficos 58191

Edição integradas à impressão de livros 58212

Edição Integradas à impressão de jornais 58221

Edição Integradas à Impressão de revistas 58239

Edição de cadastros, listyas e outros produtos gráficos 58298

Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de
programas de televisão

59111

Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos
e de programas de televisão

59120

Distribuição cinematográfica de vídeos e de programas
de televisão

59138

Atividades de exibição cinematográfica 59146

Atividades de gravação de som e edição de música 59201

Atividades de rádio 60101

Atividades de televisão aberta 60217

Programadoras e atividades relacionadas à televisão
por assinatura

60225

Desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda

62015

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizávels

62023

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não customizávels

62031

Consultoria em tecnologia da Informação 62040

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da Informação

62091

Tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na Internet

4623-

1/06

Tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na Internet

63119

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
hospedagem na Internet

63194

Serviços de arquitetura 71111

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e
arquitetura

71197

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
físicas e naturais

72100

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
humanas e naturais

72207

Agências de publicidade 73114

Agenclamento de espaços para publicidade, exceto em
veículos de comunicação 73122
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Atividades de pubiicidade não especificadas
anteriormente

73190
i

Pesquisas de mercado e de opinião pública 73203

Design e decoração de interiores 74102

Atividades fotográficas e simiiares 74200

Atividades paisagísticas 81303

Ensino de arte e cuitura 85929

Ensino de idiomas 85937

Artes cênicas, espetácuios e atividades
complementa res

90019

Criação artística 90027

Gestão de espaços para artes cênicas, espetácuios e
outras atividades artísticas

90035

Atividades de bibiiotecas e arquivos 91015

Atividades de museus e de expioração, restauração
artística e conservação de iugares e prédios históricos
e atrações simiiares

91023

Atividades de jardins botânicos, zooiògicos, parques
nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção
ambientai

91031

Parques de exposição e temáticos 93212

Atividades de organizações associativas iigadas à
cuitura e à arte

94936

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 32124

Fabricação de tecidos de maiha 13308

Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13405

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 13511

Fabricação de artefatos de tapeçaria 13529

Fabricação de artefatos de cordoaria 13537

Fabricação de tecidos especiais, inciusive artefatos 13545

Fabricação de outros produtos têxteis não
especificados anteriormente

13596

Confecção de roupas íntimas 14118

Confecção de peças de vestuário, exceto roupas
íntimas

14126

confecção de roupas prfissionais 14134

Fabricação de aceessórios de vestuário, exceto para
segurança e proteção

14142

Fabricação de meias 14215

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em
malhas e tricotagens, exceto meias

14223

Curtimento e outras preparações de couro 15106
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r ■
'Fabricação de artigos para viagem, bolsas e
semelhantes de qualquer material

15211

Fabricação de artefatos de couro não especificados
anteriormente

15297

Fabricação de caiçados de couro 15319

Fabricação de tênis de qualquer material 15327

Fabricação de calçados de material sintético 15335

Fabricação de calçados de materlls não especificados
anteriormente

15394

Fabricação de partes de calçados, de qualquer
material

15408

Fabricação de artefatos de tanoarla e de embalagens
de madeira

16234

Fabricação de embalagens de papel 17311

Fabricação de embalagens de cartolina e papei-cartão 17320

Impressão de jornais, livros, revistas e outras
publicações periódicas 18113

Impressão de material de segurança 18121

Impressão de materiais para outros usos 18130

Serviços de pre-impressão 18211

Serviços de acabamento gráfico 18229

Reprodução de materiais gravados em qualquer
suporte

18300

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e
higiene pessoal 20631

Fabricação de embalagens de material plástico 22226

Fabricação de embalagens de vidro 23125

Metalurgia de materiais preciosos 24423

Fabricação de embalagens metálicas 25918

Fabricação de equipamentos de informática 26213

Fabricação de equipamentos transmissores de
comunicação 26311

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação 26329

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e ampliação de áudio e video 26400

Fabricação de cronômetros e relógios 26523

Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de
ourivesaria e loalheria

32116
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ANEXO 4

QUADRO IA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS VIAS

L>&o do Qota

F>^fterencJaí^er'íe nisto, corr adeos^sTier-to cor?iaroiaclo.

iPoeoUvo ass aavtdades eoo^drnicuas e resdenoats.

-Acoe E D<a

Será penrü&do o acesso ise vetcuios venerada e salda dos lestes)
dtrets^^ence a via.

Tr3£3rr>ento de

Os passeios deverão ser arrollados ccnde ncuve^
dispor«9md3de de espaço, e ter rampas erm todas as
interseçdes. seu prc^eto e npiancapâo devera seguirás
r^orrnas -nrunic&ais conscartes no Ouia do onsjeto Ande na
Oa-cada a para mptantapSo oe passeios.

1
g

Otcftstasi

fencenttvo a «nserçdo oe espaços compardit^ados
pedestres^ c idi a tas.

Es-iad onarr^enios-

F^ooera ser pemidcfio o eetaciori^Tnenco ao iCDngo da via, desde
r>a|a espaço viaro e cooisçfies de segurança Devera ser
prevista cooraoça peid estaceoranemo

s
>

veictaoe de-

Dever3o ter sua fcoaiizaçâo sriairzada e poderá ocupar uma
das taixas de roíamenco. des-de que naia espaço vtano

C arq^tD e scatroa

Oomente «nm Pcra^oe e ocas autorizados, e indicados por
ptaças oe sinadizaçSo.

Xaxie. Gera permitida a io!:anza^ç3o de pomos de caxis.

Transporte- -CoteV^o
Badas e aon^os snaízaooe nfCwmaç&es aos usuários soore
lir.trias. serviços e rx>ra^os

Gemafor zao as.

Ginaizdiçao indf030va
De»era onemar acessos a p<xTtos notáveis do baárro. trale^as
entre oai^ros vizinnos e acessos as vias arteriais

LA&o do Sota

i^reiterendamenie nisto, com adens ame nio correoiado.

ipcenuvo as ;Mvidades de contercio. serviços e residercsais,
irceriirvos a mpiantaçâo de núcleos connercsaiS'ser«t^os.

■ACOBBDC

Gera oemniDdD o acesso de veicules ^entrada e salda dos lotes)
diretamente a via.

g
3 Traatarwanto de psesetos

os passe-os de'#erao sbh* arnoitados/anto as areas
cornperotais^'ser«^ç;os. e onde nouver dsoonlpiiidade de espaço,
berramiaas em iodas as interseç&es. Geu pno^eco e implantação
devera seguir as nomae nunfc^pas constantes rto Oisa para
imp artaicâo de passeios.

-s

"a OtsfisrtaKS

troentlvo a nserçâo de espaços oompartUKados
pedestres'Cl distas e automove^ss^iciistas. Defníçâode espaços
destmados a ouaencsa dos veículos.

¥
TZ
O. E &13 Cl on am en toe

Devera ser previsto o estacionztf^eneo de veicules Junto aos
nCACseos oomerdas*serviços, piodendo ou nâo nan»'er coorança
peio eetecíonanento.

m
> vetcii^os cie&er«'too

Oe»"er3«a ter sua tocaiizaçâo smaizada e poderá ooupar uma
das t3tx3£ de roianento.

O arqâiO escang a
Gomente en noranos e .'dcaís autorizados, e Indicados por
piaoas de eJnaitzaç3k>.

Tatos Gera permttda a ocaiizaçao de pontos de taxis.

T r aoaporte ooicrtrvo
B.ai3s e aon^s s natzadoc. infPrmaçQes aos usuanos soore
linrias. ser^^-ços e Ivorarlos.

Ir-terseoSes Gemafor Z3cr as

smaizap&o Iro c-auva
Devera orientar acessos a pontos notáveis do parro, U'aj|e<«os
entre oamos vtzirrnos e acessos as vias anenals.

Li^so do soto

^reterendamerie nestdenda. com adensamento controado,
permissão somerte para alguns tipos de atfvtaacses de serviços
e comercias de pegueno porte — esooiae e cursos, oficinas e
aneticH^s. ojas desonacsias ao comerx^io e aPasteo^ertp «ocais.

■ACCiSiiPOS

Gera cermicdo o acesso se veicules .'entrada e salda dos lotes)
diretamente a via.

Tr^armento de passeios

Os p^3€ise«o& deverão ser contínuos. pa.#mentadoe. arsorizados
e com equipamentos urpanos -de apo^o. Geu prciieco e
impianta^o de. era segurar ae nornas municipaiB constantes no
Oula para irripaniapâo de passeios.

n Oídistas
moentivo a mserçSo de espaços compartlirvados
autpmc vei s*d ci i stas.

E siad on amen ? D«-
Oeverâ ser previsto local para eetaoonamerrto ao longpo das
vias

>• veicijROS de sefvtpo Gem deilniçak> de espaço propno.
o anja tO eeoarqua Gera pe^mttda carga^descarga.
Tascs. F^odera ser permrnaa a toca^zacâo de pontos de taods

Trajnsporte «Cole-S-wo
Balas e aortgos. intormaçPes acs usuários soPre iniias.
serv7-çoe e t^.orartos

1 r ̂ er se^pdles Gemafonzacas ou râo

SinaiizapSo ind^caava
Devera orientar ac-ossos a pomos noea»efB do oairro. trajetos
entre pairrcs vtzir nos e acessos as vias coieioras

Conrtrde oe vecocK&ade

Anedicsas res;;r'sv3£ a veocHoaoes mas aicas e tratego de
passagem, como aieraçâo de pavimento. tBesconBnulisaoe
Viana. PioqusHos pasagisGcos em nterseç>&es. entre outras
nedidas.
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ANEXO 4

QUADRO II
PERFIS DAS VIAS SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Quadro II. Perfis das Vias segundo classificação funcionai

k  T '
l-L r^ff, p

r
3.CCti £.aDh £.3Dh la.coh JjC.3Dt>

io.:o 11 3C.Mn

DIMENSÕES mínimas
ARTERIAL CLAS^ O

B i O oo?itt iti
S.SCn S.COr IC.IHlni S.úQn iO.OOrk a.aon P.sam

BBJQO ô 40,00^

DikeisõesidNHyiAS
ARTB^CLASSEI
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3.50n . g.sqn 7,0On B.OOn. 7,00p .2.00p< . 3.50n

19.00 a 35.00r

DIMBtSOESMMMAS

COLETORAS

I* lirO i
DIftlENSOESMINHMAS

PRINaPALDEBARíRO

^  3.50r 7.00n 2 .OOn 7.OOn 3.5Cn

1H/3C a c?e
1
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ANEXO 4

QUADRO II
PERFIS DAS VIAS SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Quadro II. Perfis das Vias segundo classificação funcional

I I
e,00r-i 6.00n . 2.00r<

10,00n

mENSOBSiylimAS

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTOÍESSE SOCIAL

I1

' r

JBIL É
PR P*l

S.OOn 8.00 a r7.00n 2,00n

12.00 a ai.OOr»

I
DIMBISfiESMiMiyiAS

LOCAIS DE BAIRRO
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ANEXO 4

QUADRO HA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIÁRIA BÁSICA

QUADRO IIA - Características Físicas e Estruturais da Rede Viária Básica

Características
ripo de Via

Arterial-Ciasse 00 Arterial-Classe 1 Coletora
Local

Mnoipal
Local

Fãiude

Oominio
4aXina90.aDm 2100nia4a00m 18,00 ma 35.00 m 18.00 ma 28.00 m 1ZUina21tX)m

Canteiro

CenM

Aconselhável

minmo = 3,00 m
Aocnsdháuei

mínimo = 3,00 m
Aoonseltãvel

mínéno = 2.D0 m
AconselháMei

tnininno = 2.X tn
-

F
L>giiadis
Passáos

minimo=4,Q0m mRimo = 4,00m náwno= 3,0l>n ZXm

í

s

i

Laígtirada
Faixa de Rotamerto

3,50 m 3,50 m 3,00 a 3,50 m S.XaJKm 3.OTm

c

a
Número de Sem cantem cenmi • 2 Sem cantem cenrai ■ 2

Ser canteiro csma • ̂

Estactxiamenn

Sem caneim ont* - i

SstaciirvrerTto

1
s

por Sentido Cem csnem cenM - 4 Cem orttm centrai • 4
Cd^ carrtero cerm - 2

EsaoenarerCc

Zcf: careerc certrat • 2

SstacKráamento

Tipo de
Pavimentação

Astilto ou concreto AsUto ou concreto
A^lto ou cotoeto

cubioiijete

Asfdlo ou concreto

oubloqurteou
paieleleppedo

Asfafto ou concreto

ou bloquetecu pardaepípedo

Tipo de
numinação

Atender aos Padmes Estabelecidos pelo Oigâo Muwpa Responsável

Velocidadebininz
de

Proieto
aOkmih OOIeivfh «ysOktrVh 4Gi'30li9niti OOtanlh

G Rampa manma

lonoitudinal
8% 3% 8% a 10% 8% a 10% 10% a 15%

0
Rampa minãna
longitudinal

0.5% a5% 0.5% 1,0% 1.0%

é
t

r

i

c

tampa
Transversal

2%

jndetaçãodo
Paswki

e altura do meto-t»

2% a indinaçáio transversal do passe»
M&oíoecm áturade 0.15 m

RaioMnImo Conibrme Velocidade Qteeiz ^raca de Retomo • 7ÍS m

ARuralJvre 5,50 m
tndnaçaottaOuia
retiaáadapara

pedestres
e%
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ANEXO 4

QUADRO III
CORREDORES PRIORITÁRIOS PARA O PLANO DE ALINHAMENTO DA CIDADE

_QuadroM|lljCoiTedonesj^ti^^
Av. Cartos Ltixlenfaerq

Av. Champaqnat, Rua Castelo Branco. Av. Henrique fiiloscoso e Rua XV de Novembro

Av. Hugo Musso, Av, São Paulo, Av. Fortateza e Av. Humberto Serrano
Rodovia do Sd e Av. Saturnino Rangej Mauro {corredores de Itaparica)/ Santa Leopoidina
Av Canal do F^o Marinho (projetada)
Av. Darty Santos
Estrada de Capuaba
Ligação Darty Santos - Terra Vermelha (projetada)
Av. Sérgio Cardoso e Av. Capixaba
Av. AyTton Senna e Av. Brasil
Rodovia ES-388 e Rodovia Seringal
Av. Ludano das Neves

Av. Francelina Setúbal

Av. Antônio Ataide

Rua Santa Catarina e Antônio Fantini (interligação projetada)
Ligação Leste-Oeste (Protetada)
Terceira Avenida e Ligação Otávio Borim-Vale Encantado (Protelada)
Ligação Vale Encantado-Leila Diniz (Projetada)
Ligação Darly Santos-lbes {Projetada)
Rua Gonçalves Ledo IPrcuetada) e Av. Carioca

Prolongamento da Rua 7 de Setembro (Centro) - Ver Anexo II - Mapa 1. A.
Ligação da Av. Antonio Gii Veloso com Av. Est. José Júlio de Souza - Ver Anexo 11 - Mapa I.E
Av. do Canal ao lado do Shopping Praia da Costa até Itapoã - Ver Anexo H - fvtepa LC
Av. Alvares de Azevedo

Av. Califórnia

Av. Evaldo Braga
Av. D. Pedro I

Av. Afonso Cláudio

Av Santa Teresa

Vi^Projetad^igand^^egiãod^en^ern^lh^t^^^O^ul/Viana

Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
Para verificar a assinatura utilizando o Adobe Reader®, baixe o arquivo PDF desta edição em seu computador
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QUADRO IV
VIAS PRIORITÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

I  Quadro IV. Vias prioritárias para implantaçáo de ciclovias e ciclofaixas ^

Avenida Carlos Lintiembena (em toda sua extensão;

Av- Chanvpaqnat

Implantar cictovia

Rodovia Dariy Santos

Estrada de Capuaba

Rua Henrique Moscoso (ou Castelo Branco)

Av. Estudante José Júfco de Souza

Rua Sérgio Cardoso

Capixaba

Av. Jerôniotno Monteifo

Av. João Gonçalves Lararna
Rua Antõno Ataide

Av. Carioca i Canal Bmossi

Rodovia do Sol (trecho de Ten-a Vermetia até Ponta da Ftuta)
Rodovia Airton Senrra (E!
Av Alvares de Azevedo

38e> - Rrviera da Barra, Barramares e Morada da Barra

Rrviera da Barra e Cidade da Barra

Vv. CaMomta - Bairro Barramares

Implantar ciclofaixas ou compartMhamento de pasaeios
Av. Jerôrsmo Monteiro

Av Sérgio Cardoao
Av A'fflQn Senrra

Carta! Bgossi

Av do Canal

v ias internas à Cotriáixlia

;'i3s internas á São Torquato
Reoiao do Ariaif!

Acesso á Av Ayrton Senna - Terra Vermetia
Acesso à Av- Brast - Terra Vermetha

Av. Brasil

Rua RU Braga Rbeio

Rua Alvarez de Azevedo

Ligação Contorno Rrxiovia do Sol
Acesso à Morada da Barra

Rua João Mendes

Av. Canal Guaranhurrs

Rua Rosas de Ouro

Rua Vitória Régia
Av. Capixaba

Rua Santa Terezinha

Av. Ministro Salgado Fit»
Av. Evaldo Braga - Ulisses Guimatães
Av. Amaral Peixoto - Barramares

Av. Santa Teresa - Terra VermeUa

Av. Oaniela Peres - Barramares

Av. Vasco Alves - Residerrcal Jaba^ e João Goulart

Av. Boa Esperança - Terra Vermelha

Implarrtar ciclovias exclusivas nos corredores prioritários para o Plarro de

Alinhamento

[Implantar ciclovias em todas as novas ligações viárias que forem construídas "7

Vila Velha, 30 de novembro de 2018.
IVAN CARLINI

Presidente

Expediente:

Prefeito Municipal
Secretário Municipal de Governo

Núcleo de Atos Oficiais

Max Freitas Mauro Filho

Saturnino de Freitas Mauro

Fernanda Battestin/Rafael Machado Pasquini

Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE VILA VELHA
Para verificar a assinatura utilizando o Adobe ReaderSí, baixe o arquivo PDF desta edição em seu computador



S9 Estado do Espírito Santo

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

"Trabalho, Transparência e Desenvolvimento"

"Deus seja Louvado"

Vila Velha - ES,

Ofício n9. 070/2019 GP/CMW

Ao Exmo.

Sr. Prefeito Municipal de Vila Velha

Max Freitas Mauro Filho

22 de Março de 2019.

6 ̂

r

Assunto: ERRATA A TABELA DO CNAE - LC 065/2018

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

A pr/or/, cumprimento-o e parabenizo-o pelo trabalho e

empenho à frente deste Município.

Objetiva o presente feito, encaminhar a Vossa Excelência,
ERRATA em complemento a Tabela da classificação Nacional das

Atividades Econômicas em anexo, a Lei Complementar 065\2018.

consideração.q

Na oportunidade, renovamos os votos de apreço e

Atenciosamente,

IVAN CARLINI

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Praça Frei Pedro Palácio, s/n° - Prainha - Vila Velha - ES - CEP: 29100-901
Teis.: 3349.3232 — 3219.6964 — Fax 3349.3229 - Site: www.cmw.es.aov.br



es Estado do Espírito Santo

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

"Trabalho, Transparência e Desenvolvimento"

"Deus seja Louvado"

Vila Velha - ES,

Ofício ns. 070/2019 GP/CMW

Ao Exmo.

Sr. Prefeito Municipal de Vila Velha

Max Freitas Mauro Filho

22 de Março de 2019.

Assunto: ERRATA A TABELA DO CNAE - LC 065/2018

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

A priori, cumprimento-o e parabenizo-o pelo trabalho e

empenho à frente deste Município.

Objetiva o presente feito, encaminhar a Vossa Excelência,

ERRATA em complemento a Tabela da classificação Nacional das

Atividades Econômicas em anexo, a Lei Complementar 065\2018.

consideração.q

Na oportunidade, renovamos os votos de apreço e

Atenciosamente,
y

IVAN CARLINI

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Praça Frei Pedro Palácio, s/n° - Prainha - Vila Velha - ES - CEP: 29100-901
Tels.: 3349.3232 - 3219.6964 - Fax 3349.3229 - Site: www.cmw.es.QOv.br
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\  Continuação Aut. de Lei Complementar n° 063/2018

GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"Deus seja Couvado "

Tabela 3

* Observações:

*1 - As novas atividades ou atualizações de atividades serão reajustadas, por

similaridade, na "Tabela 3 - Continuação" de acordo com a classificação do CNAE

atualizada;

*2 - Os escritórios de administração ou de representação das demais atividades

listadas no CNAE - "Tabela 3 - Continuação" e classificadas como Graus 3, 4 e 5 serão

aceitos em todas as zonas urbanísticas como Graus de Impacto 1 e 2;

*3 - Nas Zonas Urbanísticas onde estão previstas apenas as atividades de Graus 4 e 5

poderão ser implantados também empreendimentos com as atividades de Graus 1 e

2.

I^cin Carlini
Presidente de CMV.V.

^trícia Crizanto
^RBADORA jPiVC]

Autoria: Poder Executivo
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CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"<Detis seja louvado"

ACRÉSCIMO

Complementação dos Anexos 3 e 3A do § 4^ do artigo 71 da Lei Complementar n^ 065/2018

- Piano Diretor Municipal - PDM, publicado com incorreções no Diário Oficial do Município -

DIOW em 27 de dezembro de 2018, considerando o pedido de complementação da Tabela

da Classificação Nacional das Atividades Econômicas informado no Ofício

070/2019/GP/CMW expedido pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha

em data de 22 de março de 2019.

*  Observações:

* 1 - As novas atividades ou atualizações de atividades serão reajustadas, por similaridade,

na "Tabela 3 - Continuação" de acordo com a classificação do CNAE atualizada;

2 - Os escritórios de administração ou de representação das demais atividades listadas no

CNAE - "Tabela 3 - Continuação" e classificadas como Graus 3, 4 e 5 serão aceitos em todas

as zonas urbanísticas como Graus de Impacto 1 e 2;

* 3 - Nas Zonas Urbanísticas onde estão previstas apenas as atividades de Graus 3, 4 e 5

poderão ser implaflíadoytgnfBerõ^emprèèndimentos com^s atividades de Graus 1 e 2.

(O



97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

97.0 Serviços domésticos

97.00-5 Serviços domésticos

9700-5/00 Serviços domésticos 1 1 1

u
ORGANISM05Tff5níRN7iSIO(lí»!SET5D1Tro~"

INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 1
99

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS

INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

99.0
Organismos internacionais e outras instituições

extraterritoriais

99.00-8
Organismos internacionais e outras instituições

extraterritoriais

9900-8/00
Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais 3 3 3

OBSERVAÇÕES:

1 - As novas atividades ou atualizações serão enquadradas, por similaridade, no Anexo 3, de acordo com a classificação do CNAE atualizada;
2 - Os escritórios de administração e/ou de representação das demais atividades listadas no CNAE - Anexo 3 e classificadas como graus 3,4 e 5 serão aceitos em todas as
Zonas Urbanísticas como Grau de Impacto 1;

3 - Nas Zonas Urbanísticas onde estão previstas apenas as Atividades de Graus 3,4 e 5, poderão ser implantados também empreendimentos com as Atividades de Graus 1
e 2.

u
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DIVERSOS

ERRATA

Republlcação dos Anexos 3 e 3A do § 4° do artigo 71 da Lei Complementar n° 065/2018 - Plano Diretor
Municipal - PDM. OBS: Republicado por ter sido publicado com incorreções no DIOVV em 03 de
dezembro de 2018, considerando o erro material informado no Ofício n° 2717/18 expedido pelo Exmo.
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha em data de 26 de dezembro de 2018.

Estrutura detalhada da CNAE • Grau de Impacto

Seção Divisão Grau de impacto (conforme Porte da Empresa)

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E
AQÜICULTURA

M leroemprea*
EmprMA de

Pegano Rèrt»

I de Médio

Ide Rort»
AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS
Produção de lavou'

Cultivo de cereais

Ciitlvo de arroz

Cultivo de rrtlho

Cullivo de outros cereas r^So espeaficados arSeriormente

Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura

temporária
Crjtivo de algodão herbáceo

Cultivo de outras fibras del^oura temporária não especificadas arterrormerwe

Cultivo de cana<de-açijcar
Cultivo de cana-de-açúcar

C ultIvo de fumo

Ciitivo defume

Cultivo de soja

Cultivo desoia

Cultivo de ol<e
Cultivo deamendoi

aginosas de lavoura temporária, exceto soja

CiJtivo de girassol

Cultivo de outras oleaginosas delavoura temporária não especificadas

anteriormente

Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas

anteriormente

0119-9/01

0119-9/02

0119-9/03

0119-9/04

Cultivo de batata-inglesa
CJtívo de cebola

0119-9/05

01-B-9/06

0119-9/07

OI-e-9/08

CJtivo demelão

CiJtivo de melanaa

CJtívo de tomate rasteire

s plarttas de lavoura teriporaria não especificadas anteriprmente

Horticultura e floricultura

Horticultura

Hortictitura exceto morango

Cultivo de morango

Cultivo de flores e plantas ornamentais
Cultivo de flores e plantas ornamertais

Produção de lavouras permanentes

Cultivo de laranja

Cultivo de laranja

C uJtIvo de uva

Ciitivo de uva

Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva
0-03-4/01

0133-4/02 CJtivo de banana

0133-4/03

0133-4/04 CiJtivo de Cl t ricos, «ceto laranja
0133-4/05

0133-4/06

CJtivo decoco-da-baía

CJtivo deguaraná

0133-4/09

0133-4/t)

CJtivo de maracujá

CJtivo de manga
0133-4/11

0133-4/99 CJtivo de frutas delavoura permanertenâo especificadas anteriormente

Cultivo de café

CJtivo de café

C ultivo de cacau

Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas
anteriormente

CJtivo de che-da-i rtdia

CJtivo de erva-male

CJtivo de pimenta-do-r

009-3/04

0139-3/05

CJtivo de plantas para condimerto, orceto pimenta-do-rano

CJtivo dedendè

CJtivo deseringuara

CJtivo de outras plantasde lavoura permanente r^ especificadas anteriormente

Produção de sementes e mudas certificadas

Produção de sementes certificadas
014V5/01

0141-5/02

Produção de sementes certificadas, exceto deforrageiras para pasto
Produção de sementes certificadas deforrageiras para formação de pasto
Produção de mudas e outras forir

certificadas
s de propagação vegetal.

Este documento foi assinado digitalmenie por MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
Para verificar a assinatura utilizando o Adobe Reader®. baixe o arquivo PDF desta edição em seu computador.
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0142-3/00 Produção de mudas 6 outras formas de propagação vegetal, certificadas 1 1 1

01.5 Pecuária

01.61-2 Criação de bovir^os

015V2/01 Criação de bovinos para corte 1 1 1

015V2/02 Cnaçâo de bovinos para late 1 1 1

0-BV2/03 Criação de bovirxjs, exceto para corte e leite 1 1 1

01.52-1 Criação de outros animais de grande porte
0152-V01 Cnação de bufaiirxjs 1 1 1

0152-V02 Criação deequnos 1 1 1

0152-V03 Criação deasirurus e muares 1 1 1

01.53-9 Criação de caprinos e ovinos

0-53-9/01 Criação decaprinos 1 1 1

0 53-9/02 Criação de ovinos, inclusive para produção de lã 1 1 1

01.64-7 C riação de sul nos

054-7/00 Criação desuí nos 1 1 1

01.55-6 C riação de aves

01K-&01 Criação de frangos para corte 1 1 1

055-&02 Produção de pittosdeundia 1 1 1

055-5/03 Criação de outros gaiináceos. exc^o para corte 1 1 1

0 55-5/04 Criação deares, exceto gaiináceos 1 1 1

055-5/05 Produção de ovos 1 1 1

01.59-8 Criação de animais não especificados anteriormente

059-8/01 Apiciitura 1 1 1

01K-8/02 Criação deanrrais de estimação 1 1 1

01K-8/03 Criação de escargõ 1 1 1

01^-8/04 Criação de bicho-da-seda 1 1 1

01K-8/99 Criação de outros ammais não especificados anteriormente 1 1 1

01.e
Atividades de apoio ã agricultura e à pecuária: atividades de

pós-cotheita

01.61-0 Atividades de apoio á agricultura

051-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 3 4 5

051-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras 1 1 1

05V0/O3 Serviço de preparação de terreno, cultivo ecolheta 1 1 1

05V0/99 Atividades de apoio â agricultura não espeaficadas aiterlormente 3 4 5

01.62-8 Atividades de apoio à pecuária

052-8/01 Serviço de insemnação artificial em animas 1 1 1

052-8/02 Serviço de tosquarrento de ovinos 1 1 1

052-8/03 Serviço de msi^o de anirras 1 1 1

052-8/99 Atividades de apoio à pecuária não especificadas antefiormente 1 1 1

01.63-6 Atividades de pós-colheita

053-6/00 Atividades de pós-colheita 1 1 1

01.7 Caça e serviços relacionados

01.70-9 Caça e serviços relacionados

0170-9/00 Caça e serviços relacior^os 2 2 2
r  02 PRODUÇÃO FLORESTAL

02.1 Produção florestal - florestas plantadas
02.10-1 Produção florestal - florestas plantadas

025-V01 Cultivo deeucalipto 1 1 1

025-702 Cultivo de acácia-negra 1 1 1

025-703 Cultivo de pinus 1 1 1

025-704 Cultivo deteca 1 1 1

025-V05 Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácra-rtegra, pinus e teca 1 1 1

025-706 Cultivo de mudas emviveros florestas 1 1 1

025-707 Extração de rradeira em florestas plantadas 1 1 1

025-708 Produção decavão vegetal - florestas plantadas 1 1 1

025-709 Produção de casca de acácia-negra- florestas plantadas 1 1 1

025-799
Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em

florestas plantadas 1 1 1

02.2 Produção florestal - florestas nativas

02.20-9 Produção florestal - florestas nativas

0220-9/01 Extração de madara em florestas nativas 1 1 1

0220-9/02 Produção decarvão vegetal - florestas nativas 4 4 4

0220-9/03 Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas 1 1 1

0220-9/04 Coleta de látex em florestas nativas 1 1 1

0220-9/05 Coiâadepairnto emflorestas nativas 1 1 1

0220-9/06 Conservação de florestas nativas 1 1 1

0220-9/99
Coleta de produtos nâo-madeireiros não especificados arteriormerte em

florestas r^atlvas 1 1 1

02.3 Atividades de apoio à produção florestal

02.30-6 Atividades de apoio á produção florestai

0230-6/00 Atividades de apoio à produção florestal 1 1 1

r  03 PESCA E AQUICULTURA

03.1 Pesca

03.11-6 Pesca em água salgada
0311-6/01 Pesca de peixes em água salgada 1 1 1

0311-6/02 Pesca de crietáceos e moluscos em água salgada 1 1 1

0311-6/03 Coleta de outros produtos marinhos 1 1 1

0311-6/04 Atividades de apoio ã pesca em água salgada 1 1 1

03.12-4 Pesca em água doce

0312-4/01 Pesca de peixes em água doce 1 1 1

0312-4/02 Pesca de crustáceos errvluscos em água doce 1 1 1

0312-4/03 Coletadeoutros produtos aquáticos de água doce 1 1 1

0312-4/04 Atividadesdeapoio à pesca em água doce 1 1 1

03.2 Aquicultura

03.21-3 Aquicultura em água salgada e salobra

03273/01 Criação de peixes em água salgada esatobra 1 1 1

03273/02 Criação de cvnarões em água salgada e salobra 1 1 1

03273/03 Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra 1 1 1

03273/04 Criação de paxes ornamentas em água salgada e salobra 1 1 1

03273/05 Atividades de apoio à aqüicult ura em água segada e salobra 1 1 1

03273/99
Cultivos e semcultivos da aqucultua emágua salgada e salobra não

especificados artenormente 1 1 1
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Aqüicultura em Agua doce

Criação de paxes em água doce

Criação de camarões em água doce

Criação de oetraa e mexilhões em água d o

Criação de peixes orrumentais em água doce

Criação dejacaré

Atividades de apoio à aquIciJtura em água doce

Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados

anteriormente

IWgQaTfttAS EXTRATIVÃg
EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL
Extração de carvão r

Extração de carvão mineral

Extração decarvâo mnerai

Beneficiamento decarvâo mnera!

EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL

Extração de petróleo e gás natural

Extração de petróleo e gás natural

Extração de petróleo e gás natural

Extração e beneficiamento dexisto

Extração e PeneficiarrEnto deai

EXTRAÇÃO DE MtNERAtS METÁLICOS
Extração de minério de ferro

Extração de minério de ferro

Extração demirrério de ferro

Pdotização. sinterização e outros beneficlamentos de minério de ferro

Extração de minerais metálicos nao»ferrosos

Extração de minério de alumínio

Extração de mnério de alumínio

Beneficlamento de rrinério de alumínio

Extração de miriério de estanho

Extração de minério de estanho

Beneficiamento de mnério de estanho

Extração de minério de manganês
Extração de rrinério de manganês

Beneficiamento de mnério de manganês

Extração de minério de metais preciosos

Extração de mnério de metais preciosos

Beneficiamento de mneno de metais preciosos

Extração de minerais radioativos

Extração de mnerais radioativos

Extração de minerais metálicos não<ferrosos não especificados

anteriormente

Extração de mnénos de nióbio e titânio

Extração de mnério de tungsténio

Extração de mnénos de cobre, chumbo, zlrn

terrosos rtão especificados anteriormente

) e outros minerais metálicos nâo-

Beneflclamento de rrinérlos de cobre, churrbo. zinco e outros rrinerals metálicos

não-ferrosos não especificados anteriormente

EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-M ETÁLICOS

Extração de pedra, areia e argila

Extração de pedra, areia e argila

Extração deardósia e beneficiamento a

Extração degranito ebeneficiamento associado

Extração derrármoree beneficiamento associado

Extração de calcário e dolorrita e beneficiamento associado

Extração depesso e caulim

Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

Extração deargilaebeneficiamento associado

Extração desaibro ebeneficiamento associado

Extração de basalto e ber^eficiamento associado

Beneficiamento degesso ecaulimassociado âextração

Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e

beneficiamento associado

Extração de outros minerais não-metâlicos
Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e

outros produtos quimicos

Extração de mnerais para fabricação de adubos fertilizarrtes e outros produtos

quimcos
Extração e refino de sal marinho e sal-gema
Extração de sal marinho

Extração de sal-gema

Refino e outros tratamentos do saí

Extração de gemas (pedras preciosas e semipreclosas)
Extração de gemas (pedras preciosas e sempreciosas)

Extração de minerais não>metátíc

anteriormente
>s não especificados

Extração degrafrta

Extração dequartzo

Extração de arrianto

Extração de outros mr>eral8 não-metálicos não especificados anteriormente

ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS
Atividades de apoio ã extração de petróleo e gás natural

Atividades de apoio á extração de petróleo e gás natural
Atividad es de apoio á extração de petróleo e gás natural

Uivídades de t

(ás natural

>io á extração de minerais, exceto petróleo e

Atividades de apoio á extração de minerais, exceto petróleo <

gás natural

Atividades de apoio á extração de minério de ferro

Atividades de apoio à extração de mnerais metálicos não-ferrosos

Atividades de apoio âextração denéo-metálicos
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c ínoüstrías ds transformação
'  10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

10.1 Abate e fabrIeaQfto de produtos de carne

10.11-2 Abate de reses, exceto suinos

101V2/01 Frigorífico - abate de bovinos 5 5 5

101V2/02 Frigorífico - abate de eqüinos 5 5 5

1011-2/03 Frigorífico - abate de ovinos e caprinos 5 5 5

1011-2/04 Frigorífico - abate de bufalinos 5 5 5

101V2/05 Matadouro -abatede reses sob contrato, exceto abate de sul ix>s 5 5 5

10.12-1 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais

1012-V01 Abate de aves 5 5 5

1012-V02 Abate de pequenos animais 5 5 5

loc-voa Frigorífico - abatede suínos 5 5 5

1012-V04 Matadouro - abate de suinos sob contrato 5 5 5

10.13-9 Fabricação de produtos de carne

1013-9/01 Fabricação de produtos de carne 5 5 5

«13-9/02 Preparação de subprodutos do abate 5 5 5

10.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado

10.20-1 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado

1020-V01 Preservação de peixes, crustáceos e moluscos 2 3 4

1020-V02 Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos 2 3 4

10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros veadtals

10.31-7 Fabricação de conservas de frutas

103V7/00 Fabricação de conservas de frutas 2 3 4

10.32-6 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais

1032-5'01 Fabricação de conservas de palmito 2 3 4

1032-&99 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, ©tcefo palmto 2 3 4

10.33-3 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes

«33-3/01 Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças elegumes 2 3 4

«33-3/02 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legurres, exceto concentrados 2 3 4

10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais

10.41-4 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho

«41-4/00 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de mlho 3 4 4

10.42-2 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

«42-2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de miho 5 5 5

10.43-1
Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos

não-comestlveis de animais

«43-VOO
Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis

de anirrais 5 5 5

10.6 Latici nlos

10.61-1 Preparação do leite

«51-VOO Preparação do leite 3 4 5

10.62-0 Fabricação de laticinlos

«52-0/00 Febncação de laticínios 3 4 5

10.63-8 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

«53-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis 3 4 5

10.6
Moagem, fabricação de produtos amiíáceos e de alimentos para

animais

10.61-9 Beneficlamento de arroz e fabricação de produtos do arroz

«6V9/01 Beneficiamento de arroz 3 3 4

«6V9/02 Fabricação de produtos do arroz 3 3 4

10.62-7 Moagemdetrlgo efabricação de derivados

«62-7/00 M oagem de trigo e fabricação de derivados 3 3 4

10.63-6 Fabricação de farinha de mandioca e derivados

«63-^00 Fabricação de farinha de mandloca e derivados 3 3 4

10.64-3
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de

milho

«64-3/00 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 3 3 4

10.66-1 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho

«65-V01 Fabricação de amidos e féculas de vegetais 5 5 5

«65-V02 Fabricação deóleo de milho embruto 5 5 5

«65-V03 Fabricação deóleo de mlho refinado 5 5 5

10.66-0 Fabricação de alimentos para animais

«66-0/00 Fabricação de alimentos para animais 5 5

10.6 9-4
M oagem e fabricação de produtos de origem vegetal não

especificados anteriormente

«69-4/00
M oagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados

anteriormente 5 5

10.7 Fabricação e refino de açúcar

10.71-6 Fabricação de açúcar em bruto

«71-6/00 Fabricação deaçúcar embruto 5 5

10.72-4 Fabricação de açúcar refitíado

«72-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado 5 5

«72-4/02 Fabricação deaçúca^ de cereais (dextrose) e de beterraba 5 5 5

10.8 Torrefação e moagem de café

10.8 1-3 Torrefação e moagem de café

«8V3/01 Beneficiamento decafé 5 5

«81-3/02 Torrefação e moagem de café 5 5

10.82-1 Fabricação de produtos ã base de café

«82-voe Fabricação deprodutosá base decafé 5 5 5

10.9 Fabricação de outros produtos aiimenticíos

10.91-1 Fabricação de produtos de panificação

«91-V01 Fabricação deprodutosde pacificação industrial 3 3 4

«9VV02
Fabricação deorodutosdepadanae confeitaria com predominância de produção

própria 3 3 4

10.92-9 Fabricação de biscoitos e bolachas

«92-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas 3 3 4

10.93-7
Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e

confeltos

«93-7/01 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 3 3 4

«93-7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 3 3 4

10.94-6 Fabricação de massas alimentícias

«94-5/00 Fabricação de massas alimentícias 3 3 4

10.96-3 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

«95-3/OD Fabricação de especiarias molhos, temperos e corKJimentos 3 3 4
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10.96-1 Fabricação de alimentos e pratos prontos

KI96-V00 Fabricação dealimentos epratos prontos 3 3 4

10.99-6
Fabricação de produtos alimentieios não espeeifleados

anteriormente

1099-6/01 Fabricação de vinagres 3 4

1099-6/02 Fabricação de pós alimentícios 3 4

1099-6/03 Fabricação de fermentes e leveduras 4

1099-6/04 Fabricação de gelo comum 3 4

1099-6/05 Fabricação de produtos para infusão (chá, mate. etc.) 4

1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais 4

1099-6/07 Fabricação de alimerrtos dietéticos e corrplementos alimentares 3 4

1099-6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 4

11 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas

11.11-9 Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas

1111-9/01 Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar 4

111V9/02 Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas 4

11.12-7 Fabricação de vinho

1112-7/00 Fabricação devinho 4

11.13-6 Fabricação de malte, cervelas e ehopes

1113-5/01 Fabricação de rrelte. inclusive rralteuísque 4

1113-5/02 Fabricação decervejas echopes 4

11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólleas

11.21-6 Fabricação de águas envasadas

1121-6/00 F ab ricação d e ag uas envasad as 4

11.22-4 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-aicoóllcas

1-C2-4/01 Fabricação de refrigerantes 4

1122-4/02 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo 4

1122-4/03 Fabricação de refrescos. varopes e pos para refrescos. evceto refrescos defrutas
4

1122-4/04 Fabricação de bebidas isotònicas 4

1C2-4/99 Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente 4

'■ 12 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO
12.1 Processamento Industrial do fumo

12.10-7 Processamento Industrial do funto
1210-7/00 Processamer^c industrial do fumo 5

12.2 Fabricação de produtos do fumo
12.20-4 Fabricação de produtos do fumo

■Q20-4/01 Fabricação de cigarros 4 5
1220-4/02 Fabricação de cigamlhas e charutos 3 4 5
1220-4/03 Fabricação de filtros para cigarros 4 5

1220-4/99 Fabricação de outros produtos do fumo. exceto cigarros, cigarnlhas e charutos
3 4 5

'  13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis

13.11-1 Preparação e fiação de fibras de algodão
131VV00 Preparação e fiação de fibras de algodão 3 4 5

13.12-0 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão
1312-0/00 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão 3 4 5

13.13-6 Fiação de fibras artificiais e sintéticas
1313-8/00 Fiação de fibras artificiais e sintéticas 3 4 5

13.14-6 Fabricação de Unhas para costurar e bordar
1314-6/00 Fabricação de linhas para costurar e bordar 3 4 5

13.2 Tecelagem, exceto malha
13.21-9 Tecelagem de fios de algodão

132V9/00 Tecelagem de fios de algodão 3 4 5
13.22-7 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão

1322-7/00 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão 3 4 5
13.23-6 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas

1323-5/00 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas 3 4 5
13.3 Fabricação de tecidos de malha

13.30-8 Fabricação de tecidos de malha
1330-8/00 Fabricação de tecidos de malha 3 4 5

13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
13.40-6 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

1340-5/01 Estamparia et exlurização em fios. tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
3 5

1340-5/02
Alveiamento. tingimento e torção em fios. tecidos, artefatos têxteis e peças do
vest uário 3 4 5

1340-5/99
Outros serviços de acabamento em fios. tecidos, artefatos têxt^s e peças do
vest uãrio 3 4 5

13.6 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
13.61-1 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

135VV00 Fabricação de artefatos têxteis para uso dorréstico 3 3 4

13.62-9 Fabricação de artefatos de tapeçaria
1352-9/00 Fabricação de artefatos de tapeçaria 3 3 4

13.63-7 Fabricação de artefatos de cordoaria
1353-7/00 Fabricação de artefatos de cordoaria 3 3 4

13.64-6 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
1354-5/00 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 3 4 5

13.69-6
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados
anteriormente

1359-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 3 4 5
^  14 CONFECÇÃO DE ARTIGOS 00 VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
14.11-8 Confecção de roupas intimas

141V8/01 Confecção de roupas íntimas 1 2 3
141V8/02 Facção de roupas íntimas 1 2 3

14.12-6 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas Intimas

1412-6/01
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob
medida 2 3

1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário. exceto roupas intimas 1 2 3
1412-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 1 2 3

14.13-4 Confecção de roupas profissionais
14t3-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1 2 3

1413-4/02 Confecção, sob medida de roupas profissionais 1 2 3
1413-4/03 Facção de roupas profissionais 1 2 3
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14.14-2
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e

proteção

1414-2/00-abncação de acessórios do veetu^io. «Kceto para segurança e proteção234

14.2Fabricação de artigos da malharia e tricotagcm

14.21-6-abricação de meias

1421-5'00Fabricação de meias234

14.22-3
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharlas e

tricotagens, exceto metas

1422-3/00
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em mdharias e tncotagers.

^ceto meias234

16
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS

16.1Curtimento e outras preparações de couro

16.10-6Curtlmento e outras preparações de couro

1513-6/00Curtimento e outras preparações de couro555

18.2
Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de

couro

16.21-1
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de

qualquer material

1521-VOOFabricação de artigos para viagem, boisaa e semelhantes de qualquer materisi334

16.29-7
Fabricação de artefatos de couro não especificados

anteriormente

1529-7/00Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente334

16.3Fabricação de calçados

16.31-9Fabricação de calçados de oouro

1531-9/01Fabricação decalçados de couro334

153V9/02Acabamento decdçados de couro sob contrato334

16.32-7Fabricação de tênis de qualquer material

1532-7/00Fabricação detèms dequaiquer material334

16.33-6Fabricação de calçados de material sintético

1533-5/00Fabricação de cdçados de material sintético334

16.39-4
Fabricação de calçados de materiais não espaolfiçados

anteriormente

1639-4/00Fabricação de calçados de matérias não especificados anteriormerXe334

16.4Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

16.40-8Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

1540-8/00Fabricação de partes para calçados, de qualquer material334

16FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA

16.1Desdobramento de madeira

16.10-2Desdobramento de madeira

1610-2/01Serrarias com desdobramento de madara445

16t)-2/02Serrarias sem desdobramento de madara445

16.2
Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado,

exceto móveis

16.21-8
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira

compensada, prensada e aglomerada

■B2V8/00Fabricação de madara lami nada e de chapas de madara compensada, prensadas
aglomerada445

16.22-6
Fabricação de estruturas de madeira a de artigos de carpintaria
para construção

«22-6/01Fabricação de casas de madeira pré-fabrtcadas445

«22-6/02
Fabricação deesquadrias de madeiraede peças de madeira para instalações
industriais e comercias445

«22-6/99Fabricação de outros artigos de carpirtana para construção445

16.23-4Fabricação de artefatos de tanoarla e de embalagens de madeira

«23-4/00Fabricação de artefatos de tanoana e de errò^agens de madeira45

16.29-3

Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e
material trançado não espaclfiçados anteriormente, exceto
móveis

«29-3/01Fabricação da artefatos diversos de madeira, exceto móvas5

«29-3/02Fabricação deartef^os diversos de cortiça. bambu, palha, vime e outros materiais
trançados, exceto môvas5

17FABRICAÇÃO DE CELULOBE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL

17.1
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de
papel

17.10-9
Fabricação da ealulose e outras pastas para a fabricação de
papel

1713-9/00Fabricação de celiJosee outras pastas para a fabricação de papel55

17.2Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão
17.21-4Fabricação de papel

172V4/00Fabricação de papel555

17.22-2Fabricação de cartolina e papel-cartão
1722-2/00Fabricação de cartolina e papei-cartão555

17.3
Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papal-cartáo a
papelão ondulado

17.31-1Fabricação de embalagens de papel
1731-VOOFabricação de en-Oaiagens de papel345

17.32-0Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartâo
1732-0/00Fabricação de embaiagere de cartolina e papel-cartão345

17.33-8Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
1733-8/00Fabricação de chapas e de embalagens de p^elão ondulado555

17.4
Fabricação de produtos diversos de papei, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado

17.41-9
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e
papelão ondulado para uso comaretal e de escritório

t74V9/01Fabricação deforimianos contínuos345

174V9/02Fabricação de produtos de papel, cartolina papd-cartão e papelão ondifado
para uso comercial edeescritorio345

17.42-7Fabricação de produtos de papel para uses doméstico e
higiênico-sanitário

1742-7/01Fabricação defraidas descartávas34S

V42-7/02Fabricação de absorventes higiênicos345

1742-7/99
Fabricação de produtos de papei para uso doméstico e higiénico-sanitério rrão
especificados artenormente345

17.49-4

Fabricação de produtos de pastas caiulósicas, papel, cartolina,
papel-cartão e papelão ondulado não especificados
anteriormente

1749-4/00Fabricação de produtos de pastas ceiiiósicas. papel, cartolina papel-cartão e
papelão ondulado não especificados anteriormente345
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'■ 18 IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES
18.1 Atividade de impressão

18.11-3
Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicaçdes
periódicas

1811-3/01 Irrpressão dejornas 3 3 4

■811-3/02 Impressão de livros revistas e outras publicações periódicas 2 3 4

18.12-1 Impressão de material de segurança
8t2-V00 Impressão demsterial desegur^ça 2 3 4

18.13-0 Impressão de materiais para outros usos
8-0-0/01 Irrpressão de material para uso publicitário 2 3 4

813-0/99 Irrpressão de material para outros usos 2 3 4

18.2 Serviços de pré-Impressão e acabamentos gráficos
18.21-1 Serviços de pré-Impressão

82VVOO Serviços de pré-irrpressâo 2 2 2

18.22-9 Serviços de acabamentos gráficos
822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação 1 2 3

822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, evceto encadernação e plastificaçâo 1 2 3

18.3 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte
18.30-0 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte

830-0/01 Reprodução desomemqualquer suporte 1 2 3

830-0/02 Reprodução de vídeo emqualquer suporte 1 2 3

830-0/03 Reprodução de softw^e em qualquer suporte 1 2 3

19
FABRICAÇAO de COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO
PETROLEO E de BIOCOM BUSTiVEIS

19.1 Coquerias
19.10-1 Coquerias

8tD-V00 Coquerias 5 5 5

19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo
19.21-7 Fabricação de produtos do refino de petróleo

82V7/00 Fabricação deprodutosdo refino de petróleo 5 5 5

19.22-6
Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto
produtos do refino

822-5/01 Formulação decorrbustiveis 5 5 5

822-5/02 Rerrefino deóíecs lubrificantes 5 5 5

822-5/99
Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do
refino 5 5 5

19.3 Fabricação de blocombustlveís
19.31-4 Fabricação de álcool

83V4/00 F^ricação deálcool 5 5 5

19.32-2 Fabricação de bíocombustlveis, exceto álcool
832-2/00 Fabricação de biocompustíveis. exceto álcool 5 5 5

'■ 20 FAB RICAÇA O DE PRODUTOS QUÍMICOS
20.1 Fabricação de produtos químicos Inorgânicos

20.11-8 Fabricação de cloro e álcalis
201V8/00 Fabricação de cloro e álcajis 5 5 5

20.12-6 Fabricação de intermediários para fertilizantes
2012-6/00 Fabricação de intermediários parafertlllzartes 5 5 5

20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes
208-4/01 Fabricação de adubos e fertilizantes organo-mmerais 5 5 5

208-4/02 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-mnerais 5 5 5

20.14-2 Fabricação de gases industriais
2014-2/00 F^ricação degases industriais 5 5 5

20.19-3
Fabricação de produtos qui micos inorgânicos não
especificados anteriormente

208-3/01 Elaboração de combustíveis nucleares 5 5 5

208-3/99
Fabricação de outros produtos quirmcos inorgânicos não especificados
anteriormente 5 5 5

20.2 Fabricação de produtos qui micos orgânicos
20.21-6 Fabricação de produtos petroquímicos básicos

202V5/00 Fabricação de produtos petroquirricos básicos 5 5 5

20.22-3
Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e
fibras

2022-3/00 Fabricação de intermediários para plastificam es. resinas e fibras 5 5 5

20.29-1
Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados
anteriormente

2O29-V00 Fabricação de produtos quirmcos orgânicos não especificados ameriormeme 5 5 5

20.3 Fabricação de resinas e elastômeros
20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas

2031-2/00 Fabricação de resinas terrmplásticas 5 5 5

20.32-1 Fabricação de resinas termofíxas
2032-700 Fabricação de resmas termofíxas 5 5 5

20.33-9 Fabricação de elastômeros
2033-9/00 Fabricação de elastômeros 5 5 5

20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

2040-VOO Fabricação de fibras artificias esiméticas 5 5 5

20.6
Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes
domissanitáríos

20.61-7 Fabricação de defensivos agrícolas
2051-7/00 Fabricação dedefereivos agrícolas 5 5 5

20.62-6 Fabricação de desinfestantes domissanitérios
2052-5/00 Fabricação de desinf estantes domssamtários 5 5 5

20.6
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza,
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

20.61-4 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
206V4/00 Fabricação de sabões e detergentes siméticos 5 5 5

20.62-2 Fabricação de produtos de limpeza e polimento
2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 5 5 5

20.63-1
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal

2063-VOO Fabricação decosrréticos. produtos de perfumaria e de higiene pessoal 5 5 5

20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, laças e produtos afins

20.71-1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e iaeas
207V700 Fabricação de timas. verrxzes. esmaltes e laças 5 5 5
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20.72-0 Fabricagle d* tintas d* Imprassfto

2072-0/00 Fabricação da tintas de irrprassão 5 5 5

20.73-8 FabrIcaQio da Imparmeabillzantas, solvantas a produtos afins

2 073-8/00 Fabricação de nrparmeabilizantes, solventes e produtos afins 5 5 5

20.9 Fabricação da produtos a preparados químicos diversos

20.91-8 FabricaQio de adesivos e selantes

2091-6/00 Fabricação de adesivos e selantes 5 5 5

20.92-4 Fabricação de explosivos

2092-4/01 Fabricação de pólvorae. explosivos e datonanies 5 5 5

2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos 5 6 5

2092-4/03 Fabricação de fósforos de seguraria 5 5 5

20.93-2 Fabricação de aditivos de uso Industrial

2093-2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial 5 5 5

20.94-1 Fabricação de catalisadores

2094.V00 Fabricação decatalisadores 5 5 5

20.99-1
Fabricação de produtos químicos não especificados

anteriormente

2099-V01
Fabricação dechapas filmes papéis eou(ros mtferiais e produtos Qulmcos para

fotografia 5 5 6

2099-V99 Fabricação de outros produtos qulmcos rrão especificados anteriormente 5 5 5

21
fabricaçAo de produtos farm oquI m icos e

FARMACÊUTICOS

21.1 Fabrioeção de produtos farmoquímicos

2 1.10-6 Fabricação de produtos farmoquí micos

2110-6/00 Fabricação deprodutos farmoquínicos 5 5 5

21.2 Fabricação de produtos farmaeéutiees

21.21-1 Fabricação da medicamentes para uso humano

2CVV01 Fabricação de medicamentos alopãticos para uso humano 5 5 5

212VV02 Fabricação de rredicamentos homeopáticos para uso hurrano 5 5 5

212VV03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano 5 5 5

21.22-0

2122-0/00 Fabricação de med ícamentos para uso veterinário 5 5 5

21.23-8 Fabricação de preparações farmacêuticas

2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas 5 5 5

22
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL
PLÁSTICO

22.1 Fabricação de produtos de borracha

22.11-1 Fabricação de pneumáticos e de cãmaras-de-ar

221VV00 Fabricação de pneumáticos e de cãrraras-d^ar 5 5 5

22.12-9 Reforma da pneumáticos usados

2212-9/00 Reformade pneumáticos usados 5 5 5

22.19-8
Fabricação de artefatos de borracha não espeeifleades

anteriormente

22«-6/00 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente 5 5 5

22.2 Fabricação de produtos de material plástico

22.21-8 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

2221-8/00 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 5 5 5

2 2.22-6 Fabricação de embalagens de material plástico

2222-6/00 Fabricação de embalagens de matMíal plástico 5 5 5

22.23-4
Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso

na construção

2223-4/00 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 5 5 5

22.29-3
Fabricação de artefatos de material plástico não especificados

anteriormente

2229-3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 5 5 5

2229-3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 5 5 5

2229-3/03
Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção. excMo tubos

5 5 5

2229-3/99
Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos rdto especificados

anteriormente 5 5 5

23 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-M ETÃLICOB

23.1 Fabricação de vidre c de produtos do vidro

23.11-7 Fabricação de vidro plane e de segurançe

231V7/00 Fabricação de vidro plano e de segurança 5 5 5

23.12-6 Fabricação de embalagens de vidro

2312-5/00 Fabricação daenbatagens de vidro 5 5 5

23.19-2 Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro 3 5

23.2 Fabricação de cimento

23.20-6 Fabricação de cimento

2320-6/00 Fabricação de cimento 5 5

23.3
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento.

gesso e materiais semelhantes

23.30-3
Fabricação de artefatos de concreto, cimente, fibrocimento.

gesso e materiais semelhantes

2330-3/01
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob

encomenda 3 4 5

2330-3/02 Fabricação de artefatos decirrerrto para uso na construção 3 5

2330-3/03 Fabricação de artefatos defibrocirrento para uso na construção 3 5

2330-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 5

2330-3/05 Preparação de massa de concr^o e argamassa para constrifçâo S

2330-3/99
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento, fibrocimento.

qesso e rrateriais semelhantes 3 s

23.4 Fabricação de produtos cerãmioes

23.41-9 Fabricação de produtos cerâmicos refratários

234V9/00 Fabricação de produtos carãmcos refratãrios 5 5

2 3.42-7
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratárlos para uso

estrutural na construção

2342-7/01 Fabricação de azulejos e pisos 5 5 5

2342-7/02
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção,

exceto azuleios episos 5 5 5

23.49-4
Fabricação da produtos cerâmicos não-refratãríos não

espccificedos anteriormente

2349-4/01 Fabricação demalerial sanitário decerãmca 5

2349-4/99
Fabricação de produtos cerânlcos r>Ao-refraiãrios não especificados

ameriorrrante 5 5
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23.9
Aparelharmnto da pedras a fabricação da outros produtos da

mínarals nto-matãlleos

23.91-6 Apareibamanto a outros trabalhos am pedras

2391-5/01 Britamento de pedras, exceto associado à extração 5 5 5

239V5/02 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 5 5 5

239V5/03
Aparelhamento de placas e execução de trabalhos emrrârrrore. granito. ardósiae

outras pedras 5 5 5

23.92-3 Fabricação de cal a gesso

2392-3/00 Fabricação de cal e gesso 5 5 5

23.99-1
Fabricação da produtos da minerais nio-matãHeos não

especificados antarlormanta

2399-V01
Decoração, lapidação, grai/ação. vitrificação e outros trabalhos em cerãmca.

louça, vidro e cristal 5 5 5

2399-V02 Fabricação de abrasivos 5 5 5

2399-V99
Fabricação de outros produtos de mneras não-rretálicos não especificados

ant enorrrente 5 5 5

24 METALURGIA

24.1 Produção da ferro-gusa a da farrollgas

24.11-3 Produção de farro-gusa

2411-3/00 Produção de ferro-gusa 5 5 5

24.12-1 Produção da farrollgas

2412-VOO Produção de ferroligas 5 5 5

24.2 Siderurgia

24.21-1 Produção de semi-acabados da aço

242VV00 Produção desem-acabados de aço 5 5 5

24.22-9 Produção de laminados planos da aço

2422-9/01 Produção de larnnados planos de aço ao carbono, revestidos ou não 5 5 5

2422-9/02 Produção de laminados planos de aços especiais 5 5 5

24.23-7 Produção de laminados longos de aço

2423-7/01 Produção de tubos de aço sem costura 5 5 5

2423-7/02 Produção de larrtnados lor^os de aço. exceto tubos 5 5 5

24.24-6 Produção de ralaminados, trafliados a perfilados da aço

2424-5/01 Produção de arames de aço 5 5 5

2424-5/02 Produção deretamnados. trefilados eperfilados deaço. exceto arames 5 5 5

24.3 Produção da tubos da aço, axeato tubos sem costura

24.31-8 Produção da tubos da aço com costura

2431-8/00 Produção detubos deaço comcostura 5 5 5

24.39-3 Produção de outros tubos de ferro a aço

2439-3/00 Produção de outros tubos de ferro e aço 5 5 5

24.4 Metalurgia dos metais não-farrosos

24.41-6 Metalurgia do alumínio a suas ligas

244V5/01 Produção de alurnnio esuas ligas em formas prirrárias 5 5 5

244V5/02 Produção deiamnados de alumínio 5 5 5

24.42-3 Matalurgia dos matais preciosos

2442-3/00 M etalurgia dos metais preciosos 5 5 5

24.43-1 Metalurgia do cobre

2443-VOO M etalurgia do cobre 5 5 5

24.49-1
Metalurgia dos metais não-farrosos a suas ligas não

especificados anteriormente

2449-V01 Produção dezmco emformas primárias 5 5 5

2449-V02 Produção de laminados dezmco 5 5 5

2449-V03 Produção de ánod os para galvanoplastia 5 5 5

2449-V99
Metalurgia de outros metais não-f^rosos esuas ligas rião especificados

anteriormente 5 5 5

24.6 Fund ição

24 .61-2 Fundição da ferro a aço

245V2/0D Fundição de ferro e aço 5 5 5

24.62-1 Fundição de metais não-ferrosos a suas ligas

2452-VOO Fundição de metais não-ferrosos esuas ligas 5 5 5

26
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL. EXCETO MÁQUINAS

E EQUIPAM ENTOS

26.1
Fabricação da estruturas matálieas a obras da caldeiraria

pasada

26.11-0 Fabricação da astruturas matãllcas

251V0/00 Fabricação de estruturas metálicas 4 4 5

26.12-6 Fabricação da esquadrias da matai

2512-8/00 Fabricação de esquadnas de rretal 4 4 5

26.13-6 Fabricação da obras de caldeiraria pasada

2513-6/00 Fabricação de obras de caldeiraria pesada 5 5 5

26.2 Fabricação da tanques, reservatórios metálicos a caldeiras

2 6.21-7
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos a caldeiras para

aquecimento central

2521-7/00
Fabricação de tarxgues reservatórios metálicos e caldaras para aquecinento

central 5 5 5

26.22-6
Fabricação da caldeiras geradoras da vapor, exceto para

aquecimento centrai a para vaiculos

2522-5/00
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor. excMo para aquecimento centrai e

paraveiculos 5 5 5

2 6.3
Forjaria, estamparia, metalurgia do pó a serviços de tratamento

de matais

26.3 1-4
Produção de forjados de aço a da matais não-farrosos a suas

ligas

253V4/01 Produção de forjados de aço 5 5 5

2531-4/02 Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas 5 5 5

26.32-2 Produção da artefatos estampados da matai; metalurgia do pó

2532-2/01 Produção deartefatos estanrpados demetal 4 4 5

2532-2/02 Metalurgiado pó 5 5 5

26.39-0
Serviços da usinagam, solda, tratamento a revestimento em

metais

2539-0/01 Serviços de usinagem tornearia e solda 4 4 5

2539-0/02 Serviços de tratamerto e revestimento em metais 4 4 5

26.4 Fabricação de artigos de cutelarla, de serralherla e ferramentas

26.41-1 Fabricação de artigos de cutelarla

2541-VOO Fabricação de artigos de cutelaria 3 4 5

26.42-0 Fabricação de artigos de serralherla. exceto esquadrias

2542-0/00 Fabricação de artigos de serralberia. exceto esquadnas 3 4 5

26.43-6 Fabricação de ferramentas

2543-8/00 Fabricação de ferramentas 3 4 5
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28.6 Fabrioa«8e de equipamento bélico pesado, armas e munições

26.60-1
Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e
munições

2550-V01 Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos mlitares decorTt>aie
5

2550-V02 Fabricação de armes de fogo, outras armas e nxinições 5

26.»
Fabricação de produtos de metal não especificados

anteriormente

26.61-6 Fabricação de embalagens metálicas

259 V8/00 Fabricação de errtialagens métricas 5

26.62-6 Fabricação de produtos de trefilados de metal

2592-6/01 Fabricação de produtos de trefilados de rretal padronizados 5

2592-6/02 Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados 5

26.93-4 Fabricação de artigos da metal para uso doméstico e pessoal

2593-4/00 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico t pessoal 5

26.99-3
Fabricação de produtos de metei não especificados
anteriormente

2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 4 5

2599-3/02 Serviço de corte e dobra de rT«tais 5

2599-3/99 Fabricação de outros produtos de melei não especificedos anteriormente 5

28
FABRICAQAO DE EQUIPAMENTOS OS INFORMÁTICA.
PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS

26.1 Fabricação de componentes eletrônicos

26 .10-8 Fabricação de componentes eletrônicos

26t)-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos 3 4

26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos

26.21-3 Fabricação de equipamentos de informática

2621-3/00 Fabricação de eq uiparrient os de informática 3 3 4

26.22-1 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

2622-VOO Fabricação de periféricos para equipamentos de mforrrática 3 3 4

26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação

26.31-1 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação

2631-VOO Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
3 3 4

26.32-9
Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos
de comunicação

2632-9/00
Fabricação de aparelrios telefônicos e de outros equipamentos de comunicação,
peças e acessórios 3 3 4

26.4
Fabricação de aparelhes de recepção, reprodução, gravação e
amplifleaçio de áudio e vídeo

26.40-0
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e
ampllficação da audio e video

2640-0/00
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e ampllficação de
ãudio e vídeo 3 3 4

26.6
Fabricação de aparelhes e instrumentos de medida, teste e

controle; cronômetros e relógios

26.61-6
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e

controle

265V5/Q0 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 3 3 4

26.62-3 Fabricação de cronômetros e relógios

2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios 3 3 4

26.6
Fabricação da aparelhos eletromédicos e eletroterapéutiees e

equipamentos de irradiação

26 .60-4
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapèutieos e

equipamentos de Irradiação

2660-4/00
Fabricação de aparelhos eletrorrádicos e eletroterapèutieos e equipamentos de

irradiação 4 4 5

26.7
Fabricação de equipamentos e Instrumentos ópticos,
fotográficos e cinematográficos

26.70-1
Fabricação de equipamentos e Instrumentos ópticos,
fotográficos e cinematográficos

2670-V01 Fabricação de equipamentos e imtrumantos ópticos, peças e acessórios 3 3 4

2670-V02 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios 3 3 4

26.8 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

26.80-9 Fabricação da mídias virgens, magnéticas e ópticas

2680-9/00 Fabricação de rnidias virgens, magnéticase ópticas 3 3 4

27
FABRICAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS

ELÉTRICOS

27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

27.10-4 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

2710-4/01 Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peçaa e acassórios 3 4 4

2710-4/02
Fabricação de transformadores indutores, conversores, sirtcronizadores e

semelhantes peças eacessOrios 3 4

2710-4/03 Fabricação de rrotores elétricos peças e acessórios 3 4 4

27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos

27.21-0
Fabricação de pilhas, batarlas e acumuladores elétricos, exceto

para veículos automotores

272VO/00
Fabricação de pilhas baterias e acurruladores elétricos, exceto para veíctios

autornoTores

27.22-8
automotoras

2722-8/01 Fabricação de baterias e acumuladores para veiciJos automotores S 5 5

2722-8/02 Recondicionamento de baterias e acurrxiadores para veículos automotores 5 5 5

27.3
Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de

energ Ia elétrica

27.31-7
Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica

2731-7/00
Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia
elétrica 3 4 5

27.32-6
Fabricação da material elétrico para Instalaçóas em circuito dc

consumo

2732-5/00 Fabricação de rraterial elétrico para irtstalações em circuito de consurrxi 3 4 5

27.33-3 Fabricaçao de fios, cabos e condutores elétricos Isolados

2733-3/00 Fabricação de fios cabos e coridatores elétricos isolados 3 4 5

27.4 Fabricação de lâmpadas c outros equipamentos de Iluminação

27.40-6 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de Iluminação

2740-6/01 Fabricação de lâmpadas 3 4 5

2740-6/02 Fabricação de lumirtãrias e outros equipamentos de ilurrtnação 3 4 5
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27.6 Fabricaçlo da elatrodomésticos

27.61.1
Fabricação da fogôas, rafrigaradoras a máquinas da lavar a

sacar para uso domtstiee

275VV00
Fabricação defogães. refrigeradores emégunas de lavar e secar para uso

doméstico, peças e acessórios 4 4 5

27.69.7
Fabricação de aparelhos alatrodoméstieos não espaclflcados

anteriormente

2 759-7/01 Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal peças e acessórios 4 4 5

2759-7/99
Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados

anteriormente peças e acessórios 4 4 5

27.8
Fabricação da equipamentos a aparelhos elétricos não

especificados anteriormente

27.90-2
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não

especificados anteriormente

2790-2/01
Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso

elétrico, elelroimâs eisoladores 5 5 5

2790-2/02 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 4 4 5

2790-2/99
Fabricação deoutros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados

artenormeme 5 5 5

28 FABRICACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAM ENT08

28.1
Fabricação de rtiotores. bombas, compressores e equipamentos

de transmissão

28.11-9
Fabricação de motores e turbines, exceto pare aviòes a valeulos

rodoviários

281V9/00
Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviAes e

veículos rodoviários 5 5 6

28.12-7
Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto

válvulas

28T2-7/0D
Fabricação de eq uipamentos hidráulicos e pneumáticos. peças e acessórios

exceto váiviáas 5 5 5

28 .13-6 Fabricação de válvulas, raglstros a dispositivos sameihantes

2813-5/00 Fabricação de vatvulas registros edispositivos semelhantes peças eacessórios
5 5 5

28.14-3 Fabricação de compressores

2814-3/01 Fabricação de compressores para uso irylustnaJ peças e acessórios 5 5 5

2814-3/02 Fabricação de compressores para uso nâo-irxdustnai peças e acessórios 5 6 5

28.16-1
Fabricação da aquipamentos da transmissão para ftns

Industriais

2816-V01 Fabricação de rolamentos para fms industriais 5 S 5

2815-V02
Fabricação de equipamentos de transrrissão para fins industriais, exceto

rolamentos 5 5 5

28.2 Fabricação dé máquinas a equipamantos da uso geral

28.21.6
Fabricação da aparelhos e equipamentos para instalaçSes

térmicas

282V6/01
Fabricação de fornos industriais, aparelhos eequipamentos não-elét ricos para

instalações térmcas. peças e acessórios 5 5 5

2821^/02 Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins irxfustriais, peças e acessórios
S 5 6

28.22-4
Fabricação da máquinas, aquipamantos e aparelhos para

transporte e elevação de cargas e pessoas

2822-4/01
Fabricação de rnáquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de

pessoas, peças e acessórios 5 5 5

2822-4/02
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de

cargas, peças e acesso nos 5 5 5

28.23-2
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeraçlo e ventilação

para uso industrial e comercial

2823-2/00
Fabricação de máquir\a8 e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso

industrial e corrercial. peças e acessórios 5 5 5

28 .24-1 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado

2824-V01 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso iridust rial
5 5 5

2824-V02
Fabricação deaparelhos eequiparrentos de ar condicionado para uso não-

industrial 5 5 5

28.26.9
Fabricação de máquinas c equipamentos pere seneemento básico

e emblentel

2825-9/00
Fabricação de máguir^ e equipamentos para saneamento básico e arrbiental.

peças e acessonos 5 5 5

28.29-1
Fabricação de máquinas e equipantentos de use geral náo

especificados anterlormenta

2829-V01
Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-

eletrônicos para escritório, peças e acessórios 4 4 4

2829-V99
Fabricação de outras máqunas e equipamentos de uso geral não especificados

anteriormente peças e acessonos 4 4 4

28.3
Fabricação de tratores c de máquinas e equipamentos para a

agricultura a pacuária

28.31-3 Fabricação de tratores agrícolas

2831-3/00 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios 5 5 5

28.32-1 Fabricação de equipamentos para Irrigação agrícola

2832-VOO Fabricação de equipamentos para irrigação agr ícoia peças e acessórios 5 5 5

28.33-0
Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura a

pacuária, exceto para irrigação

2833-0/00
Fabricação de máquinas e eq uipamentos para a agricultura e pecuária, peças e

acessórios, exceto parairngação 5 5 5

28.4 Fabricação de máqulnas-ferramenta

28.40-2 Fabricação de máqulnas-ferramenta

2840-2/00 Fabricação demáquinas-ferramenta. peças eacessórios 5 5 5

28.6
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extraçie

mineral e na construção

28.61-8
Fabricação de máquinas e equipamentos pera a prospecção e

extração de petróleo

285ve/00
Fabricação de máquinas e eq uipamentos para a prospecção e extração de

petróleo, peças e acessórios 5 5 5

28.62-8
Fabricação de outras máquinas e equipamentos pera use na

extração minerei, exceto na extração de petróleo

2 8 52-6/00
Fabricação de outras máq Jnas e equipamentos para uso na extração mneral.

peças e acessórios, exceto na extração de petroieo 5 5 5

2 8 53-4/00 Fabricação detratores, peças e acessórios, exceto agrícolas 6 5 5

28.64-2
Fabricação de máquinas e equipamentos pare terraplanagem,
pavimentação e construção, exceto tratores

2 8 54-2/00
Fabricação de máquinas e equipamerrtos para terraplanagem, pavimeitação e

construção, peças e acessonos. exceto tratores 5 5 5
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28.9
Fabrlcaçio d» máquinas a aquipamsntos da uso industrial

aspaci f íco

28.6 1-6
Fabricaçio de máquinas para a indústria matalúrglea. azeato

máquinas-farramanta

2B6vsroo
Fabricação de rráquinas para a indústria mataiúrgica. paças a acessórios, exceto

máq u1r-ias-1 er rarrert a 5 5 5

28.62-3
Fabricação da máquinas a aquipamantos para as indústrias da

ailmentos, bebidas e fumo

2862-3/00
Fabricação de máquinas e equipamertos para as indústrias da alimentos, bebidas

a fumo. peças a acessórios 6 5 5

28.83-1 Fabricação da máquinas a aquipamantos psra a Indústria têxtil

2863-VOO Fabricação d a máquinas a equiparr^rtos para a indústria téxtii. paças a acasaónoe
5 6 5

28.84-0
Fabricação da máquinas a aquipamantos para as indústrias do

vastuário. do couro a da calçados

2864-0/00
Fabricação demáquir»s a aquiparrvrtos para as indústrias do vastuário. do couro

a de calçados peças a acessórios 5 5 5

28.86-8
Fabricação da máquinas a aquipamantos para as indústrias da

caiuiosa, papal a papelão a artefatos

2865-8/00
Fabricação de móquirns a equiparrentos para as ■íKlúalnas de celulose, papal a
papelão eartefatos. paças eacessórios 5 5 S

28.66-6
Fabricação da máquinas a aquipamantos pars a indústria do
plástico

2866-6/00
Fabricação da máquinas a equipamentos para a indústria do plástico, peças e
acessórios

28.89-1
Fabricação de máquinas e aquipsmentos psrs uso industrial
especifico não especificados anteriormente

2869-VOO
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial especifico não
especificados anteriormerite. peças eacessórios 5 5 6

29
FABRICAçAO de VEICUL08 AUTOMOTORES, REBOQUES E
CARROCERIA8

29.1 Fabricação de áutomóváls, camionetas e utilitários
29.10-7 Fabricação da automóvals, camionetas e utilitários

2910-7/01 Fabricação d a automóveis carrionetas a utilitários 5 5 5

29t>-7/02 Fabricação dachaasis com motor para automóveis, carrionetas a utilitários 5 5 5

2915-7/03 Fabricação da motoras para automóveis, carrionetas e utilitários 5 5 5

29.2 Fabricação de caminhões e ônibus
29.20-4 Fabricação de caminhões e ônibus

2920-4/01 Fabricação dacamnhóasaónibus 5 5 5

2920-4/02 Fabricação da motores para caminMes a Ónbus 5 5 5

29.3
Fabricação da cabinas, earroeerias e reboques pars veículos
sutomotores

29.30-1
Fabricação de cabinas, earroeerias e reboques para veiouies
automotores

2930-V01 Fabricação de cabinas, earroeerias a reboques paracarnnhóas 5 5 5
2930-V02 Fabricação de earroeerias para ônibus 5 5 5

2930-V03
Fabricação da cabinas, earroeerias a reboques oara outros veículos automotores,
exceto camr>hões a õmbus 5 5 5

29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores

2 9.4 1-7
Fabrioeção de peças e acessórios psrs o sistema motor da
vaículos automotores

294V7/00 Fabricação de peças a acessórios para o sistema motor da vaicUos automotoraa
5 5 5

29.42-6
Fabricação da paças e scessórios para os sistemas de marcha e
transmissão de veículos automotores

2942-5/00
Fabricação de peças a acessórios para os sistarrBS de marcha e transmissão de
veículos autorrctores 5 5 5

29.43-3
Fabricação de peças c seassóries pare o sistema de freios da
veículos sutomotores

2943-3/00
Fabricação da paças eacessórios para o sislama da freios de veículos

5 5 5

29.44-1
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e
suspensão de veículos automotores

2944-VOO
Fabricação de peças eacessórios para o sistema de direção a suspensão da
veículos autonotoras 5 5

29.46-0
Fabricação de material elétriee a eletrônico para veículos
automotores, exceto baterias

2945-0/00
Fabricação da matanal alétnco e aiatrõnico para veículos automotores, exceto
baterias 4 4 4

29.49-2
Fabricação de peças c acessórios para veioulos automotores
não especificados anteriormente

2949-2/01 Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores 4 4

2949-2/99
Fabricação de outras peças e acessórios para veículos autorrvt ores não
especificadas anteriormente 5 5

29.6
RecondIcionamento e recuperação de motores para veículos
automotores

29.60-8
Recond Icionamento e recuperação de motores para veioulos
auto moto res

2950-6/00 Recondiciof^mento e recuperação de rmtores para veículos automotores 4

30
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE.
EXCETO veículos AUTOMOTORES

30.1 Construção de embarcações
30.11-3 Construção de embarcações e estruturas flutuantes

301V3/01 Construção de errbarcaçOes de grande porte 5

301V3/02
Construção de errbarcaçóes para uso comercial e para usos especiais, escceto de
grande porte 5

30.12-1 Construção de embarcações para esporte e lazer
3012-VO0 Construção de embarcações para esporte e lazer 4 5

30.3 Fabricação de veicuios ferroviários

30.31-8 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais redsntes

3031-8/00 Fabricação de locomotivas, vagóes e outros materiais rodantes 5

30.32-6 Fabricação de peças e acessórios pare veículos ferroviártes
3032-6/00 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 5

30.4 Fabricação de aeronaves
30.41-6 Fabricação de aeronaves

3041-5/00 Fabricação de aero riaves 5

30.42-3

3042-3/00 Fabricação de turbinas, motores e outros corrponentes e peças para aeronaves 5
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30.6 Fabricação d» veículos militares de combate

30.60<4 Fabricação de veículos militares de combate

3 050-4/00 Fabricação de veículos n-nlitares de corrt>ate 5 5 5

30.6
Fabricação de equipamentos de transporte não especificados

anteriormente

30.91-1 Fabricação de motocicletas

309VV01 Fabricação demotocicietas 5 5 5

309VV02 Fabricação depeças eaceesórios para motocicletas 5 5 S

30.92-0 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados

3092-0/00 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motonzados. peças e acessórios 5 5 5

30.99-7
Fabricação de equipamentos de transporte não especificados

anteriormente

3099-7/00 Fabricação deequipamentosde transporte não especificados antenormerte 5 5 5

' 31 FABRICAÇAO DE MOVEIS

31.0 Fabricação de móveis

31.01-2 Fabricação de móveis com predominância de madeire

3t) 1-2/00 Fabricação de múvas com predomnânciaderradeira 4 4 5

31.02-1 Fabricação de móveis com predominância de metei

3t»2-V00 Fabricação de móveis com predominância de metat 4 4 5

31.03-9
Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e

metal

3t)3-9/00 Fabricação de móveis de outros matérias, exceto rredeira emeiai 4 4 5

3 1.04-7 Fabricação de colchões

3t34-7/00 Fabricação decoichóes 4 4 5

32 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.1 Fabricação de artigos de joalherla, bijuterla e semelhantes

32.11-6
Lapidação de gemas e fabricação de ertefetes de ourivesarie e

Joaiheria

321V6/01 Lapidação de gemas 2 2 3

3211-6/02 Fabricação de artefatos de joaltreria e ourivesaria 2 2 3

321V6/03 Cunhagemde moedas e medalhas 4 4 4

32.12-4 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3212-4/00 Fabricação de b41.iterias e artefatos semeittantes 2 2 3

32.2 Fabricação de instrumentos musicais

32.20-6 Fabricação de instrumentos musicais

3220-5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 2 2 3

32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

32.30-2 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

3230-2/00 Fabricação de art efatos para pesca e esporte 2 2 3

32.4 Fabricação de brinquedos c jogos recreativos

32.40-0 Fabricação de brinquedos e Jogos recreativos

3240-0/01 Fabricação dejogos etetrónicos 3 3 3

3240-0/02 Fabricação de meeae de bilhar, desirtuca e acessórios não associada ã locação 3 3 4

3240-0/03 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada ã locação 3 3 4

3240-0/99
Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos râo especificados

anteriormsrte 3 3 4

32.6
Fabricação de instrumentos e materiais para use médico e

odontotógico e de artigos ópticos

32.60-7
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e

odontológleo e de artigos ópticos

3 250-7/01
Fabricação da instrumentos rtão-eietrónicos e utervliios para uso médico

cirúrgico, odortoiógico ede laboratório 3 3 4

32 50-7/02
Fabricação da mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontoiógico ede

laboratório 3 3 4

3250-7/03
Fabricação de aparelhos e lAensiiios para correção de defeitos fisicoss

aparelhos ortopédicos em geral sob ertcomervla 3 3 4

3 2 50-7/04
Fabricação deapareittos e LSereiiios para correção daderfeitos físicos e

aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda 3 3 4

3 250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 3 3 4

3 2 50-7/06 Serviços de prótese dentária 3 3 4

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos 3 3 4

3 2 50-7/09 Serviço de laboratório óptico 2 3 4

32.9 Fabricação de produtos diversos

32.91-4 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

3291-4/00 Fabricação de escovas pincéis evassouras 4 4 5

32.92-2
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e

proteção pessoal e profissional

3292-2/01 Fabricação de roupas de proteção e segizariça e resistentes a fogo 4 4 5

3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurar^ pessoal e profissioral
4 4 5

32.99-0
Fabricação de produtos diversos não especificados

anteriormente

3299-0/01 Fabricação de guarda-chuvas e similares 3 3 4

3299-0/02 Fabricação da canetas, lápis a outros artigos para escritório 3 3 4

3299-0/03 Fabricação da letras, letraros e placas daqualquer rraterial. exceto lumrxssos 3 3 4

3299-0/04 Fabricação de painéis a letreiros lumnosos 3 3 4

3299-0/05 Fabricação de »/iamerto6 para costura 4 4 5

3299-0/06 Fabricação de velas irclusivedecorativas 4 4 5

3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 4 4 5

33
MANUTENÇÃO. REPARA ÇAO E IN8TALAÇA0 DE MA QUINAS E
EQUIPAMENTOS

33.1 M anutcnçáo e reparação de máquinas e equipamentos

33.11-2
M anutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e

caldeiras, exceto para veículos

331V2/00
M anutenção a reparação da tanques, reservatórios mMálicos a caldeiras, exceto

paravelculos 4 4 5

33.12-1 M anutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e epticos

3312-1'02 M anutenção e reparação de aparelhos a instrumentos de medida, teste e cortrole
3 3 4

3312-703
M anutenção e reparação de aparelhos eietromédicos eeletroterapéuticos e

aqupamentos de irradiação 3 3 4

3312-704 M anutenção erepareção de eqiipamertos e iretrumerXos ópticos 3 3 4

33.13-9 M anutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos

3313-9/01 anutenção e reparação de geradores, transformadores e motor es elétricos 3 3 4

3313-9/02
M anutenção e reparação de baterias e acumUadoras elétricos, exceto para

veículos 3 3 4

3313-9/99
M ar>uier>çãú e reparação de máquinas, aparelhos e metanaiB elétricos não

especificados arveriormsnte 3 3 4
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33.14-7
M anutençio « reparaçSo de m4q uinas e equipamentos da

indústria mccAnica

3314-7/01 M anutenção e reparação de rréquinas motrizes nâo-elétricas 3 3 4

3314-7/02
M anuterfção e reparação deeguiparrentos hidráiiicos e pneumáticos. euceto

válvulas 3 3 4

3314-7/03 M anutenção e reparação de válvulas industriais 3 3 4

3314-7/04 M anuterrção e reparação decompressores 3 3 4

3314-7/05 M anutenção e reparação de equipamentos de transmssão para fins industriais 3 3 4

3314-7/06
M anutenção e reparação de máquinas, aparelhos eequiparrentos parainstataçães

têrrncas 3 3 4

3314-7/07
M anutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação

para uso industrial e comercial 3 3 4

3314-7/08
M anutenção e reparação de máquinas, aquiparrentos e aparelhos para transporte

e elevação de cargas 3 3 4

3314-7/09
M anutenção e reparação de máquinas de escrever. calcJar ede outros

equipamentos não-eletrônicos para escritório 3 3 4

3314-7/t)
M anutenção e reparação de máquinas eequiparrentos para uso geral não

especificados anteriormente 3 3 4

3314-7/11 M anutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
3 3 4

3314-7/12 M anutenção e reparação de tratores agrícolas 3 3 4

3314-7/13 M anutenção e reparação de màquinas-ferramenta 3 3 4

3314-7/14
M anutenção e reparação derr^quinas e equipamentos para a prospecção e

extração depetróleo 3 3 4

3314-7/15
Manutenção ereparação derráquirtas eequiparrentos para uso na extração

mneral. exceto na extração depetróleo 3 3 4

3314-7/'B Manutenção e reparação detratores, exceto agrícolas 3 3 4

3314-7/17
M anutenção e reparação de rréquinas e equipamentos de terraplenagem

pavimentação econstrução. exceto tratores 3 3 4

3314-7/«
Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto
máq ui nas-f erfament a 3 3 4

3314-7/-B
Manutenção e reparação de máquinas e equiparrBntos para as indústrias de

aUrrentos. bebidas e fumo 3 3 4

3314-7/20
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do

vestuário, do couro ecalçados 3 3 4

3314-7/21
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose.

papel e papelão e artefatos 3 3 4

3314-7/22 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a industriado plástico 3 3 4

3314-7/99
Manutenção e reparação de outras máquinas eequiparrentos para usos industrias

não especificados anteriormente 3 3 4

33.16-5 Manutenção e reparação de veículos ferroviários

3315-5/00 Manutenção ereparação deveículos ferroviários 3 3 4

33.16-3 Manutenção e reparação de aeronaves

3316-3/01 M anutenção e reparação de aeronaves, exceto a rrenutenção na pista 3 3 4

3316-3/02 M anutenção deaerortaves na pista 3 3 4

33.17-1 Manutenção e reparação da embarcações

3317.V01 M anutenção e reparação de errbarcaçóes e estruturas flutuantes 3 3 4

3317-V02 M anutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer 3 3 4

33.19-8
Manutenção e reparação de equípansentos e produtos não

especificados anteriormente

3319-8/00
M anutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados

anteriormente 3 3 4

33.2 Instalação de máquinas e equipamentos

33.21-0 Instalação de máquinas e equipamentos industriais

332V0/00 Instalação de máquinas e equipamentos irvlustnais 2 3 4

33.29-5 Instalação de equipamentos não especificados anteriormente

3329-5/01 Serviços de montagemde móveis de qualquer rvatenal 2 2 3

3329-5/99 Instalação de outros equiparrentos não especificados antenorrrente 2 3 4

V ELETRICIDADE E 6A»

36 ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES
35.1 Geração, transmissão e distribuição de ei\ergla elétrica

36.11-6 Geração de energia elétrica

3511-5/01 Geração deer^ergiaelétrica 5 5 5

3511-5/02
Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmssão de

energia elétrica 1 1 1

36.12-3 Transmissão de energia elétrica

3512-3/00 Transmssão de errergiaelétrica 3 4 5

36.13-1 Comércio atacadista de energia elétrica

3513-VOO Comércio atacadista de energia elétrica 1 1 1

36.14-0 Distribuição de energia elétrica

3514-0/00 Distribuição de energia etétnca 3 3

35.2
Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes

urbanas

36.20-4
Produção dt gás; processamento de gás natural; distribuição de

combustíveis gasosos por redes urbanas

3520-4/01 Produção degás processarrento degas r\atural 5 5

3520-4/02 Distribuição de corTt)ustíveis gasosos por redes urbanas 3

35.3
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar

condicionado

36.30-1
Produção a distribuição da vapor, água quente e ar

condicionado

353D-V00 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 3 3

_ AOUA. ESOOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E
DESCONTAM INACAO

36 CA PT AÇ Ao, TRATAM EN TO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

36.0 Captação, tratamento e distribuição de água

36.00-6 Captação, tratamento e distribuição de água

3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água 3 4 4

3600-6/02 Distribuição de água por carrinhóes 3 3 3

37 ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS

37.0 Esgoto e atividades relacionadas

37.01-1 Gestão de redes de esgoto

37OVV00 Gestão de red es de esgoto 2

37.02-9 Atividades relacionadas a asgote, exceto a gestão de redes

3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3 3
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36
COLETA. TRATAM ENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS;
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

38.1 Coleta de resíduos

38.11*4 Coleta de resíduos não-perigosos

38TW4/00 Coíetaderesiduos não-pertgosos 4 4 5

38.12-2 Coleta de resíduos perigosos

38T2-2/00 Coleta de residoos perigosos 5 5 5

38.2 Tratamento e disposição de resíduos

38.21-1 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3821-VOO Tratamento e disposição de resíduos não-periqosos 4 4 5

38.22-0 Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3822-0/00 Tratamento a disposição de resíduos perigosos 5 5 5

38.3 Recuperação de materiais

38.31-9 Recuperação de materiais metálicos

3831-9/01 Recuperação de sucatas de aiuminio 4 4 5

383V9/99 Recuperação de matenas metálicos, exceto alumínio 4 4 5

38.32-7 Recuperação de materiais plásticos

3832-7/00 Recuperação de rnatenas piásticos 4 4 5

38.39-4 Recuperação de materiais não especificados anteriormente

3839-4/01 Usinas de coirpostagem 5 5 5

3839-4/99 Recuperação de rnateriais não especificados arteriormerte 5 5 5

39
DESCONTAM INAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE
RESi DUOS

39.0 Dascontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

39.00-6 Descontam!nação e outros serviços de gestão de resíduos

3900-5/00 Desconamnação e outros serviços de gestão de resíduos 5 5

p CONSTRUÇÃO

41 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

41.1 incorporação de empreendimentos imobiliários

41.10-7 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4-no-7/oo ircorporação deerrpreendimentos imobiliários 1 1 1

41.2 Construção de edifícios

41.20-4 Construção de edifícios

4120-4/00 Construção de edifícios 1 1 1

42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

42.1
Construção de rodovias, farrovias, obras urbanas e obras-de-

arte especiais

42.11-1 Construção da rodovias a ferrovias

4211-V01 Construção de rodovias e ferrovias 3 3 3

4211-V02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 3 3 3

42.12-0 Construção de obras-de-arte especiais

4212-0/00 Corstrução de obras-d&-arte especiais 1 1 1

42.13-8 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4213-8/00 Obréis de urbanização - ruas praças e calçadas 3 3 3

42.2
Obras de infra-estrutura para energia elétrica,

taiacomunicaçõas, água. esgoto e transporte por dutos

42.21-9
Obras para garação a distribuição da anergia elétrica e para

taleoomunicaçóes

422V9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 3 3 3

4221-9/02 Corstrução de estaçâes e redes de distribuição de energia elétrica 3 3 3

4221-9/03 M anutenção de redes de distribuição de energia elétrica 3 3 3

4221-9/04 Construção de estaçâes e redes de teiecomunicaçâes 3 3 3

422V9/05 M anutenção de estações e redes de telecornunicações 3 3 3

42.22-7
Construção de redes de abastecimento da água. coleta da

esgoto a construções correlatas

4222-7/01
Corstrução de redes de abastecimento de égua coleta de esgoto ecorwtruções

correlatas, sxceio obras de irrigação 3 3 3

4222-7/02 Obrasde irrigação 3 3 3

42.23-6
Construção do redes de transportes por dutes. exeeto para

água a esgoto

4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos. exceto para água e esgoto 3 3 3

42.9 Construção da outras obras de infra-estrutura

42.91-0 Obras portuárias, marítimas a fluviais

429V0/00 Obras portuárias, marítimas efÍLViais 3 3 3

42.92-8 M ontagam da Instalações Industriais a da estruturas matãlloas

4282-8/01 Montagem de estruturas mtíáiicas 3 3 3

4292-8/02 Obres de morXagem industriai 3 3 3

42 .99-6 Obras da engenharia civil não aspaelfIçadas anteriormente

4299-5/01 Construção de ir^taiações esportivas a recreativas 3 3 3

4299-S/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 3 3 3

43 6ERVIÇ08 ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
43.1 Demolição e preparação do terreno

43.11-8 Demolição e preparação de canteiros da obras

43n-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 3 3 3

4311-8/02 Preparação de canteiro e lirrpeza de terreno 3 3 3

43.12-8 Perfurações e sondagens

43-0-6/00 Perf ur açõ es e so nd ag ers 3 3 3

43.13-4 Obras de terraplanagam

4313-4/00 Obras de tarraplerogem 3 3 3

43.19-3
Serviços de preparação de terreno não especificados

antarlormanta

43-B-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados arteriormerte 3 3 3

43.2
Instalações elétricas, hidráulicas a outras instalações em

construções

43.21-6 Instalações elétricas

4321-S/00 Instalação e marxXenção elétrica 2 2 2

43.22-3 Instalações hidráulicas, da sistemas da ventilação a refrigeração

4322-3/01 Inst^ações hidráulicas, sanitárias e de gás 2 2 2

4322-3/02
instalação e rranutenção de sisterras centrais de ar condicionado, de ventilação e

refrigeração 2 2 2

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra irvéndio 2 2 2

43.29-1
Obras da instalações em construções não especificadas

antarlormanta

4329-V01 Instalação de parais piA^licit^ios 2 2 2

4329-V02
Instalação da equipamentos para orientação ã navegação marítima, fluvial e

lacustre 2 2 2

4329-V03 Instalação, marutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 2 2 2

4329-V04
Mortagemeirwtaiacão de sistemas eeqlipamer*os de iliarinação e sinalização em

vias públicas, portos eaeroponos 2 3 3
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<J329-V05 Tratamentos térmcos acústicos ou de vibração 2 2 2

4329-V99 Outras obras de mst^açSes Sm construções não especificadas anteriormertte 2 2 2

43.3 Obras da acabamento

43.30-4 Obras da acabamento

4330-4/01 IrrperrTTeabilização em obras de engenharia Civil 2 2 2

4330-4/02
Instalação de portas lanelas, tetos, divisórias e armários en±)ütidos de qualquer

2 2 2

4330-4/03 Obras de acabarrienio em gesso e estuque 2 2 2

4330-4/04 Serviços de pirtura de edifícios em geral 2 2 2

4330-4/05 Aplicação de r^est imerrios e de resinas em irteriores e eedenores 2 2 2

4330-4/99 Outras obras de acaberrento da construção 2 3 3

43.9 Outros serviços especializados para construção

43.91-6 Obras de fundações

4391-6/00 Obras de fundações 2 3 3

43.99-1
Serviços especializados para construção não especificados

anteriormente

4399-'V01 Admnist ração de obras 1 1 1

4399-V02 M o r< agem edesmort agem de andaimes e outras estruturas terrporànas 3 3 3

4399-V03 Obras de alvenaria 3 3 3

4399-V04
Serviços de operação e fornecimerto deeqktpamertos paratranspodee elevação

de cargas e pessoas para uso em obras 3 3 3

4399-VOS Perfuração e construção depoçosdeãgua 3 3 3

4399-V99 Serviços especializados para const rução não especificados anteriorrrenle 3 3 3

o
COMERCIO; REPARAÇAO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E
MOTOCICLETAS

45
COMÉRCIO E REPARAÇAO DE V El CU LOS AUTOMOTOR ES E

M OTOCICLETAS

46.1 Comércio de veículos automotores

46.11-1 Comércio a vareio e por atacado da veículos automotores

4511-V01 Comércio a vareio de automóveis, camonelas e utilitários novos 3 3 3

451Vt02 Corrércio a varejo deai4omóveis. camonetas e utilitários usados 3 3 3

451Vt03 Comércio por atacado de automóveis, camorwtas e utilitários novos ei&ados 3 3 4

45U-t04 Comércio por atacado de carrinhões rovos e usados 3 3 4

4511-ir05 CorrArcio por Sacado de reboques e sem-reboques mvos e usados 3 3 4

451VV06 Comércio por atacado de órtibus a microônibus rtovos e usados 3 3 4

46.12-9
Rspresentantes oomarolals a agentas do comércio da valeules

automotores

45-2-9/01 Represent artes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 1 1 1

45-E-9/02 Comércio sob corsigração develciJos automotores 3 3 4

46.2 M anutençào s reparação da vai culos auto motor as

46.20-0 M anutenção a rapar ação da vci culos automotores

4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veicJos automotor es 3 4 4

4520-0/02 Serviços de iarternagem ou funilanae pintura de veiciJos automotores 3 4 4

4520-0/03 Serviços de rnarutenção e reparação elét noa de veículos Ekjtorrvtores 3 4 4

4520-0/04 Serviços de almhamerto e balanceamerto de vei cJos automotores 3 4 4

4520-0/05 Serviços de lavagem lubnficaçâo e polimento de veículos autorrotores 3 4 4

4520-0/06 Serviços de borracharia para veícJos automotores 3 4 4

4520-0/07
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veleJos

automotores 3 4 4

4520-0/06 Serviços de capotaria 3 4 4

46.3 Comércio de peças e acessórios para veículos automotores

46.30-7 Comércio de peças e acessórios para veículos automotores

4530-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos autorrotores 3 3 4

4530-7/02 Comércio por atacado de pneuméticos e cãmaras-de-ar 3 3 4

4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 2 2 3

4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veicJos automotores 2 2 3

4530-7/05 Comércio avario de pneuméticos e cãmeras-de-ar 2 2 3

4530-7/06
Represert artes correrei ais e agentes do comércio de peças e acessórios rovos e

usados para veículos automotores 1 1 1

46.4
Comércio, manutenção • reparação da motoclelatas, peças a

acessórios

46.41-2
Comércio por atacado e a varejo da motoclelatas, paças a

acessórios

454 V2/01 Comércio por atacado de motocicletas e motorotas 3 3 4

454 V2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para motooicietas e motonetas 3 3 4

4541-2/03 Corrércio a var^o de motocicletas e motonetas rx3vas 2 2 3

4541-2/04 Comércio avario de motocicletas e motonetas usadas 2 2 3

4541-2/05 Comércio avario de peças e acessórios para motocicletas e motoristas 2 2 3

46.42-1
Representantes comerciais a agentes do comércio da

motoclelatas, peças a acessórios

4542-V01
Represert artes comerciais e agentes do comércio de motoncletas e rrotonetas

peças e acessórios 1 1 1

4S42-V02 Comércio sob corsignação de motocicletas e motonetas 2 3

46.43-9 Manutançio a reparação de motocicletas

4543-9/00 M »-iutençâo e reparação de motocidetas e motonetas 3 4

46
COM ÊRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS

AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

46.1
Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de

veículos automotores e motocicletas

46.11-7
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-

primas agrícolas e animais vivos

46H-7/00
Representantes connerciais e agentes do coméroo de rratériae-prirres agrícolas e

animais VIVOS 1 1 1

46.12-6
Representantes comerciais e agentes do comércio de

oombustiveis, minerais, produtos siderúrgicos e qui mloos

462-S/OO
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, rnneras

produtos siderúrgicos equímicos 1 1 1

46.13-3
Representantes comerciais e agentes do eomércio de madeira,

matailal de construção e ferragens

4613-3/00
Representantes correrciais e agentes do cornércio de rredeira rreterial de

coretrução elerragene 1 1 1

46.14-1
Representantes comerciais e agentas de comércio da méquinas,

aq ulpamantos, cmbarcaçóas a aaronavas

4614-VOO
Represem artes correrciais e agentes do comércio de irráqunas. equpatrerXos.

errbarcações e aeronaves 1 1

46.16-0
Representantes comarciais e agantas do comércio da

cietrodomastlcos, móveis # artigos d# uso doméstico

46-6-0/00
Represem^es correrciais e agentes do comércio de eletrodomésticos móveis e

artigos de uso doméstico 1 T 1

46.16-8
Representantes eortrarciais e agentes de eomércio da têxteis,

vestuário, calçados • artigos da viagem
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4616-6/00
Representantes cemerciais e agentes do corrércio de tèyteis. vestuário, calçados

e artigos de viagem1

46.17.6
Representantes comerciais e agentes do comércio do produtos

allmentieios, bebidas etumo

4617-6/00
Representartes comerciais e agentes do comércio de produtos alirrertlcios.

bebidas e fumo1
T

46.18.4
Representantes eemereials e agentes do comércio especlelizado

em produtos nAo especificados anteriormente

46 «-4/01
Representantes comerciais e agentes do comércio de medlcarr«ntos, cosméticos e

produtos deperiumaria111

46'B-4/02
Reprsssntartes comerciais e agentes do comércio de Instrumertose materiais

odorto-médico-rwspit alares111

46-6-4/03
Represent artes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras

publicaçdes111

4618-4/99
Outros represertantes comerciais e agentes do comércio especializado em

produtos não especificados anteriormente111

46.16.2
marcadorias em geral née aspaeiahzado

46-6-2/00
Represertartes comerciais e agentes do corrércio de mercadorias emgeral não

especializado11

46.2
Comércio atacadista d« matérias-primas agrieelas a animais

VIVOS

462V4/00Comércio atacadistadecafèemgráo334

46 .22.2Comércio atacadista da soja

4622-2/00Comércio atacadistadeso;a334

46.23.1
Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais a

matérias-primas agrícolas, exceto café e soja

4623-V01Comércio atacadista de animais vivos334

4623-V02
Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestlveis

deongem animei334

4623-V03Comércio atacadista de algodão334

4623-V04Comércio atacadista de firro em folha não beneficiado334

4623-VOSComércio atacadista de cacau334

4623-'V06Corrércio atacadista desemertes. flores, plantas egramas334

4623-V07Comércio alacadistadesisal334

4623-VOS
Corrércio atacadista de maénas-primas agrícolas com atividade de

fracionamento eacortíicionamento associada334

4623-V09Comércio aacadistadealimentos paraanimois334

4623-V99
Corrércio atacadista de matérias-prirnas agrícolas não especificadas

antenormerte334

46.3
Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios,

bebidas e furrto

46.31'1

463VV00Comércio atacadista de leite e iat icínios334

46.32.0
Comércio eteeediste de cereais a leguminosas banafielados.

farinhas, amidos a fécutas

4632-0/01Corrércio alacadist a de cereais e legumrxisaB beneficiados334

4632-0/02Comércio atacadista de faintias, arrudos e fécüas334

4632-0/03
Comércio atacadista de cereais e iegimnosas beneficiados, farinlv», amidos e

fécilas. com atividade de tracionamerto e acondicionamerxo associada334

46 .33-8Comércio atacadista de hortifrutlgrenjeires

4633-8/01
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes. tubércuJos, t^ortallças e legurres

334

4633-8/02Comércio atacadista de aves vivas e ovos334

4633-8/03
Comércio atacadista de coelhos e outros pequems animais vivos para

alimertação334

46 .34.6

4634-6/01Comércio atacadista de carnes bovirm e suínas e derivados334

4634-6/02Corrércio atacadista de aves abatidas e derivados334

4634-6/03Corrércio atacadista de pescados e frutos do mer334

4634-6/99Corrércio atacadista de carnes e derivados de outros arxmais334

46 .36-4Comércio eteoadlsta de bebidas

4635-4/01Comércio atacadistadeáquarrlneral334

4635-4/02Comércio atacadistadecerveia. chopeerefngerarte334

4635-4/03
Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e

acondicionamento as&ociaaa334

4635-4/99Comércio stacadista de bebidas rião especificadas arfenormente334

46.36.2Comércio atecediste de produtos do fumo

4636-2/01Corrércio atacadista de fumo Oeneficiado334

4636-2/02Comércio atacadista de cigarros. cig»^rilhas e charutos334

46.37.1
CorT>éreio atacadista especializado em produtos alimentícios

não especificados anteriormente

4637-V01Corrércio atacadista de café torrado, moldo e soli>vel334

4637-702Comércio atacadistadeaçúcar334

4637-V03Comércio atacadista de óleos e gorduras334

4637-704Corrércio atacadista de pães, bolos, biscoitos esimiiares334

4637-705Comércio atacadista de massas alImerXicias334

4637-706Comércio atacadistadesorvetes334

4637-707Corrércio atacadista de ctrocolates. confeitos. balas, borrbons e semelhantes334

4637-799
Corrércio atacadista especi^izado emoutros produtos alirrartícios não

especificados anteriormente334

46 .39-7C O méroio atacadista de produtos ali menti cios em geral4

4639-7/01Comércio atacadista de produtos alimentíaos emgeral334

4639-7/02
Comércio atacadista de produtos alimentícios emgeral. com atividade de

fracionamento eaconúicionamento associada334

46.4Coméroio atacadista de produtos de consumo não-alimentar

46.41.8
Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de

armarinho

464V9/C1Comércio atacadistadetecidos334

4641-9/02Comércio atacadista de artigos de carre. mesa e banho334

464V9/03Corrércio atacadista de artigos de armarinho334

46.42-7Cemércíe atacadista de artigos do vestuário e acessórios

4642-7/01
Corrércio atacadistade artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e

desegurança334

4642-7/02
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional ede segurança

do trabalho33
4

46.43-8Comércio etecadista de calçados e artigos de viagem

4643-5/01Corrércio atacadista de calçados334

4643-5/02Corrércio atacadista de bolsas, rnaias e artigos de viagem334

46 .44-3
Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso

humarto aveterinério

4644-3/01Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano334

4644-3/02Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário334
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46.46.1
Comércio atacadista da Instrumantos a matariais para uso

médico, cirúrgico, ortopédico a odontelégico

4645-V01
Comércio atacadista de iretrumentos e rrBteriais para uso médico. cirúrgico,

hospitalar e de laboras brios334

464S-V02Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia334

464 5-Y03Comércio atacadista de produtos odortológicos334

46.46.0
Comércio atacadista da cosméticos, produtos da parfumarla a

da higlana passoal

4646-0/01Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfuraria334

4646-0/02Comércio atacadista de produtos de higiene passoal334

46.47.8
Comércio atacadista da artigos da ascritório a da papalarla;

livros, jornais a outras publlcaçõas

4647-8/01Comércio atacadista de artigos de escritório ede papelaria334

4647-8/02Comércio atacadista de livros. jorr\ais e outras publicações334

46.49.4
Comércio atacadista da aquipamantos a artigos da uso passoal

a doméstico néo aspaclficados antarlormanta

4649-4/01Comércio atacadista de equipamertos elétricos de lso pessoal edoméstico334

4649-4/02Comércio atacadista de aparelhos eleirõrvcos de uso pessoal e doméstico334

4649-4/03Comércio atacadista de bicidetas. Iriaclos e outros veiciios recreativos334

4649-4/04Comércio atacadista de móveis e artigos decolchoaria334

4649-4/05Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas334

4649-4/06Comércio atacadista de lustres, lumnárias e abajues334

4649-4/07Comércio atacadista de filmes, CDs. DVOs. fitas e discos334

4649-4/08Comércio atacadista de produtos de higiene. Iiirpeza e conservação domciliar334

4649-4/09
Corrércio atacadista de produtos de higiene lirrpsza e conservação domciliar

comalividadedefracioretmento eacondicionarrento essociada334

4649-4/t>
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijul ar ias. indusive pedras preciosas e

sempreciosas lapidadas334

4649-4/99
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e

doméstico não especificados anteriormsme334

46.S
Comércio atacadista da aquipamantos a produtos da

tecnologias da informação a comunicação

46.61-6
Comércio atacadista da computadores, periféricos a

suprimentos da Informática

4651-6/01Comércio atacadista de equipamentos de informática334

4651-6/02Comércio atacadista de suprimentos para informática334

46.62-4
Contérelo atacadista de componentes eletrônicos a

equipamentos de telefonia a comunicação

4652-4/00
Comércio atacadista de componentes eletr&mcos e equipamertos detelafonia e

comuiicação334

46.6
Comércio atacadista da méquinas, aparelhos a aquipamantos.

exceto da tecnologias de Informação a comunicação

46.61.3
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos a aquipamantos

para uso agropecuário: partas a peças

466V3/00
Comércio atacadista de máquinas aparelhos eequpamentos para iso

agropecuário, partes e peças334

46.62.1
Comércio atacadista da máquinas, squipamantos para

terraplanagem, minaraçáo a construçáo; partas a peças

4662-VOO
Comércio atacadista de máquinas, equipamertos para terraplenagem mnaração e

construção, pates e peças334

46.63-0
Comércio atacadista da máquinas a aquipamantos para uso

Industrial; partas a peças

4663-0/00
Comércio ttacadista de máquinas e equipamertos para leo indistrial. partas e

peças334

46.64-8
Comércio atacadista da máquinas, apatalhos a aquipamantos

para uso odonto-méd leo-hospitalar; psrtas a peças

4664-8/00
Comércio atacadista de máquinas wardhos e equipamertos para iso odorto-

médico-hospitalar partes e peças334

46.66-6
Comércio atacadista da máquinas a aquipamantos para uao

eomarcial; partas a peças

4665-6/00
Comércio atacadista de máquir^as e equipamertos para uso comercial, partt» e

peças334

46.69-9
Comércio atacadista da máquinas, aparelhos a aquipamantos não

especificados antarlormanta; partas a peças

4669-9/01Comércio atacadista de borrbas e compressores partes e peças334

4669-9/99
Comércio ttacadist a de outras máquinas e equipamert os não especificados

arneriormerte partesepeças334

46.7
Comércio atacadista da madeira, farragans. ferramentas,

matarlal elétrico a material da construção

46.71-1Comércio atacadista de madeira a produtos derivados

467VV00Comércio atacadista de madeira e produtos derivados334

46.72-9Comércio atacadista da ferragens a ferramentas
4672-9/00Comércio atacadista de ferragens e ferramentas334

46.73-7Comércio atacadista da matarlal elétrico

46 73-7/OCComércio ataccKtista de rreterial elétrico334

46.74-6Comércio atacadista de cimento

4 6 74-5'00Comércio atacadista de cimento444

46.79-6

Comércio atacadista aspaciallzado da matariais da construção

não aspaclficados antarlormanta a da materiais da construção

am geral

46 79-6/01Comércio alacadistadetintas. vernizes esimlares334

4679-6/02Comércio atacadista de rrármores e grar»tos334

4679-6/03Comércio aiac2ctistade vidros, espelhos evilrais334

4679-6/04
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados

wner IO r mente444

4679-6/99Comércio atacadista de materiais de construção em geral444

46.6Comércio atacadista aspaciallzado am outros produtos

46.81-8
Con^rcle atacadista da combustíveis sólidos, líquidos a

gasosos, exceto gás natural a OLP

4681-8/01

Corrércio atacadista de álcool carbi.xarte biodiesd. gasolir^ e demais derivados

de petróleo exceto liAirificantes. rtão realizado por transportador retaihista

(TRR)44

4681-8/02
Comércio atacadista decorròuatlvets realizado por transportador retalhista

(TRR)444

468V8/03Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburarle
444

468V8/04Comércio atacadista de combustíveis de origem mneral em bruto444

4681-8/05Comércio atacadista de lubrificantes444

46.82-6Comércio atacadista da gás liqüefeito da patriSlao (OLP)

4682-6/00Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)444

46.83-4
Comércio atacadista da dafanalvoa agrícolas, adubos,

fartihzantas a eorrativos do solo

4683-4/00
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertílizart es a corretivos

do solo444
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46 .84.2
Comércio atacadista da produtos químicos a patroq ui micos,

axcato agroquímicos

4684-2/01 Comercio atacadista de resinas e elastdmeros 4 4 4

4684-2/02 Comércio atacadista de solventes 4 4 4

4684-2/99
Comércio atacadista de outros produtos ouímcos e petroquímicos nSo

especificados amenoimente 4 4 4

46.66-1
ComArcIo atacadista da produtos siderúrgicos a mataiúrgicos.

axcato para construção

4685-VOO
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e rretalúrgicos. axceto para

CO nstruçéo 4 4 4

46.68.»
Comércio atacadista da papal a papalio am bruto a da

ambalagans

4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelSo em bruto 4 4 4

4686-9/02 Comércio atacadista de embalager« 3 3 4

46.87-7 Comércio atacadista d» rasiduos a sucatas

4687-7/01 Comércio atacadista de residuosdepapeie papelão 4 4 4

4687-7/02
Comércio atacadista de resíduos e sucatas rião-rretálicos. exceto de papel e

papelão 4 4 4

4687-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 4 4 4

46.6»-3
Comércio atacadista aspaelallzado da outros produtos

intarmadiáries n»e aspacifleados antariormanta

4689-3/01 Comércio atacadista de produtos da extração mneral. exceto combustíveis 4 4 4

4669-3/02 Comércio atacadistadefios eflbras beneficiados 4 4 4

4669-3/99
Comércio atacadista especializado emoutros produtos intermediários r%ão

especificados anteriormente 4 4 4

46.» Corttéreio atacadista nSo-aspaclalizado

46.» 1-6
Comércio atacadista da mercadorias am garal, com
pradomirtãnela de produtos alimentícios

469Vã/00
Comércio atacadista de rnercadorias em gerai com predomr^ância de produtos

3 3

46.»2-3
Comércio atacadista da marcadorlas am garal. cem

predominância da Insumos agropaeuários

4692-3/00
Comércio atacadista de rnercad onas em gerai com predoninãncia de intumot

agropecuários 3 3 4

46.»3-1
Comércio atacadista da marcadorlas am garal. sem

pradomináneta da alimentos ou da insumos agropecuários

4693-VOO
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predorrinãncia de alimentos ou

de insumos agropecuários 4 4 4

' 47 COMÉRCIO VAREJISTA

47.1 Comércio varejista náo-aspeclallzado

47.11-3
Comércio varejista da mercadorias am garal, com predominância

da produtos slímantielos - hipermercados a supermercados

471V3/01
Comércio varefisla de mercadorias em gerai com predomnáncia de produtos

alimentícios - nipermercados 3 4 4

471V3/02
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predomnártcia de produtos

alimentícios - supermercados 3 3 3

47.12-1
Comércio varejista da mercadorias am garal, com prademlnénela

da produtos allmantíelos - mlnimaresdos, marcaarias a armazéns

4712-VOO
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos

alimentícios • mnimercados. mercearias e armazém 2 2 3

47.13-0
Comércio varejista da mareadorias am garal, sem pradominèncla

da produtos alimanticios

4713-0/01 Lojas de departamentos ou magozirtes 2 2 3

4713-0/02 Lojas da variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 2 2 3

4713-0/03 Lojas duty freede aeroportos internacionais 2 2 3

47.2 Comércie varejista da produtos alimanticios, bebidas a fumo

47.21-1
Comércio varejista da produtos da padaria, laticinlo, docas.

balas a semelhantes

472VV02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda 2 2 3

4721-V03 Comércio varejista de laticínios e frios 2 2 3

472 VV04 Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 2 2 3

47.22-» Comércio varejista da carnes a pescados • açouguas a paixsrlas

4722-9/01 Comércio varejista de carnes • açougues 2 2 3

4722-9/02 Peixaria 2 2 3

47.23-7 Comércio varejista da bebidas

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas 2 2 3

47.24-6 Comércio varejista de hortífrutIgranjairos

4724-S/OO Comércio varejisi a de hortifrutigranjeiros 2 2 3

Comércio varejista da produtos allmant 1 cios am garal ou

47.2»-6 aspaelallzado am produtos alimanticios nio aspecifiçados

antariormanta; produtos do fumo

4729-6/01 Tabacaria 2 2 3

4729-6/02 Corrércio varajistade rrercado rias em lojas de conveniência 2 2 3

4729-6/99
Comércio varejista de produtos alimentícios emgeral ou especializado em

produtos atimenticios náo especificados anteriormente 3 3 4

47.3 Comércio varejista da eembustívats para veículos automotores

47.31-8 Comércie varejista da combustíveis psra veicules automotores

4731-8/00 Comércio varajistadaconnbuBtlveiB pva valciios autormtores 3 3 4

47.32-6 Comércio varailsts da lubriflesntas

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 3 3 4

47.4 Comércio varejista da material da construçio

47.41-6 Comércio varailsta da tintas a materiais para pintura

474 V5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 3 3

47.42-3 Comércio varejista de material elétrico

4742-3/00 Cornércio varejista de rnaterial elétrico 3 4

47.43-1 Comércio varejista de vidros

4 74 3-VOO Comércio varejista de vidros 3 4

47.44-0
Comércio varejista da ferragens, madeira a materiais da

construção

4744-0/01 Corrércio varejista de ferragens e ferrarrentas 3 4

4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos 3 4

4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 3 3 4

4744-0/04 Comércio varajistade cal, areia, pedra britada, tijolos etelhas 3 4

4744-0/05 Comércio varejista de rrelerlais de construção não especificados anteriormente 3 4

4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento 3 4

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção emgeral 3 3 4
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47.6
Comércio varejista de equipamentos de informática e

comunicaçáo; equipamentos e artigos de uso doméstico

47.61.2
Comércio varejista especializado de equipantentos e

suprimentos de inforrrditica

475V2/01 Comércio var^ist a especializado d eequipamert os e suprimentos de informática
2 2 3

4^V2/02 Recarga de cartuchos paraeqmpamerlos de inforrrâica 2 2 3

47.62-1
Comércio varejista especializado da equipamentos de telefonia

e comunicaçAo

4752-VOO Comércio var^ist a especializado de equipamentos de teleforla ecorrmcação 2 2 3

47.63-9
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

equipamentos de áudio e video

4753-9/00
Comércio varejista especializado de eletrodomésticose equipamentos de áudio e

video 2 2 3

47.64-7
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e

artigos de iluminação

4754-7/01 Comércio var^istademóvas 3 3 3

4754-7/02 Comércio var^ist a de artigos de colchoaria 3 3 3

4754-7/03 Corrércio var^istade artigos de ilumração 2 2 3

47.66-6
Comércio varejista especializado da tecidos e artigos da cama.

mesa e banho

4735-5/01 Comércio varejistadetecidos 2 2 3

4755-5/02 Comercio var^ista de artigos dea^marinho 2 2 3

4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama. mesa e banho 2 2 3

47.66-3
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e

acessórios

4756-3/00 Comércio var^ist a especializado de instrumertos musicas e acessórios 2 2 3

47.67-1

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para

aparelhos eietroeietrônlcos para uso doméstico, excéto

informática e comunicação

4757.1Í00
Comércio vaejisi a especializado de peças e acessórios paraapaelhos

eletroeletrônicos paa uso doméstico exceto informática ecomunicação 2 2 3

47.69-6
Comércio varejista de artigos de uso doméstico nio

éspécificados anteriormente

4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria cortinas e persianas 2 2 3

4759-8/99
Corrércio varejista de outros artigos de uso pessoal edoméstico não

especificados anteriormente 2 2 3

47.6
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e

esportivos

47.61-0 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

4761-0/01 Comércio varejista de livros 1 1 2

4761-0/02 Comércio varejistadejornalse revistas 1 1 2

4761-0/03 Comércio varejistade artigos de papelaria 1 1 2

47.62-6 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

4762-8/00 Corrércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 1 1 2

47.63-6 Comércio varéjista dé artigos récreativos e esportivos

4763-6/01 Comércio var^istade brinquedose artigos recreativos 2 2 3

4753-6/02 Comércio varejistade artigos esportivos 2 2 3

4763-6/03 Corrércio var^ista de bicicletas et nados, peças e acessórios 3 3 4

4763-6/04 Corrércio var^istade artigos de caça, pesca ecamping 2 2 3

4763-6/05
Corrércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e

acessórios 3 3 3

47.7
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria a

cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos

47.71-7
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano

e veterinário

477 V7/01 Comércio varejistade produtos farmacêuticos, sem manpJaçâo de fõrmJas 2 2 3

477 V7/02 Comércio w^ista de produtos farmacêuticos, commaníputação defórmJas 2 2 3

477V7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 2 2 3

477 V7/04 Comércio var^ista de medicamentos veterir^ários 2 2 3

47.72-6
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria a de

higiene pessoai

4772-5/00 Comércio var^ista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 2 2 3

47.73-3 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4773-3/00 Comércio varqista de artigos rrédtcos e ortopédicos 2 2 3

47.74-1 Comércio varejista de artigos de óptica

4774-VOO Comércio varejistade artigos de óptica 2 2 3

47.6
Comércio varejista de produtos novos não especificados

anteriornrente e de produtos usados

47.61-4 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47B-M/00 Corrércio var^ista de artigos do vestuário e acessórios 2 2 3

47.82-2 Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

4782-2/01 Corrércio varejista de calçados 2 2 3

4782-2/02 Corrércio var^ista de artigos de viagem 2 2 3

47.83-1 Comércio varejista de jóias e relógios

4783-1/01 Comércio varejista de artigos dejoalheria 2 2 3

4783-V02 Comércio varejista de artigos de reiojoaria 2 2 3

47.84-9 Comrércío varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00 Comércio varejistadegàs liqüefeito de petróleo (GLP) 4 4 4

47.86-7 Contèrcío varejista de artigos usados

4785-7/01 Comércio varejistadeartiguidades 2 2 3

4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados 2 2 3

47.89-0
Comércio varejista de outros produtos novos não especificados

anter iormenta

4789-0/01 Corrércio varejista de suvemres bijutenas e artesanatos 2 2 3

4789-0/02 Comércio varqistade plantas e flores naturais 2 2 3

4789-0/03 Comércio var^ista de objetos de arte 2 2 3

4789-0/04
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para arirrasde

estimação 2 2 3

4789-0/05 Corrércio var^ista de produtos saneantesdomissanitários 2 2 3

4789-0/06 Corrércio varejista de fogos de artificio e artigos pirotécnicos 4 4 4

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 2 2 3

4789-0/08 Corrércio var^ista de artigos fotográficos e para filmagem 2 2 3

4789-0/09 Comércio var^ista de armas e munições 4 4 4

4789-0/99 Corrércio varejistadeoutros produtos ráo espeaficados anteriormerte 4 4 4
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47.9Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista

47.90-3Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista

HTRANAPORTl. ARMAZSNAOKtt ECORRBIO

^ 49TRANSPORTE TERRESTRE

49.1Transporte ferroviário e metroferroviário

49.11-6Transporte ferroviário de carga

4911-6/00Trar«porte ferroviário de carga444

49.12-4Transporte metroferroviário de passageiros

4912-4/01Trar«porte ferroviário de passageiros intermLTiicipal e interestadual444

4912-4/02Trar«porle ferroviário de passageiros n-umcipal e em região metropolitana444

4912-4/03Transporte metroviáno444

49.2Transporte rodoviário de passageiros

49.21-3
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário

fixo, municipal e em região metropoiltane

492V3/01Transporte rodoviário coletivo de passageiros, ccmitinerário fixo. rrxracipal334

492V3/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo. interrrxnicipai

emregiáo rrMropolitana334

49.22-1
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, eom itinerário

fixo, Intermunielpati interestadual c Internacional

4922-V01
Trareporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo. irtermjmopai.

eerceto emregiáo metropolitana345

4922-V02Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo. irterastadual
345

4922-V03Trareporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo. irterr^acional
345

49.23-0Transporte rodoviário da táxi

4923-0/01Serviço det^i333

4923-0/02Serviço de transporte de passageiros - locação de autorróveis com rrotonsta333

49.24-BTransporta esoofar

4924-8/00Transporte escolar333

49.29-9

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de

fretamento, e outros transportes rodoviários nfto especificados

antariormenta

4929-9/01
Trarsporterodoviário coletivo de passageiros, sob regimedefretamento

municipal345

4929-9/02
Trareporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regimedefretamento.

irtermjmcipai, irterestadual e internaciontf345

4929-9/03Organização deeKCursfies em veículos rodoviários próprios, municipal345

4929-9/04
Organização desKCirsóes emvelciios rodoviários próprios, iráermxxopd.

interestadual e irternaciond345

4929-9/99Outros trareportes rodoviários depassagsiros não aspacifiçados arteriormarte
345

49.3Transporte rodoviário de carga

49.30-2Transporte rodoviário de carga

4930-2/01
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças

nxjmcipal345

4930-2/02
Trareporte rodovivio de carga, exceto produtos perigosos e rrudariças

intermunicipal. irterestadual e internacional345

4930-2/03Trareporte rodoviário de proditos perigosos455

4930-2/04Trareporte rodoviário de rrudanças345

49.4Transporte dutoviário

49.40-0Transporte dutoviário

4940-0/00Trareporte dutoviário345

49.8Trens turísticos, teleféricos e simiiares

49.60-7Trens turísticos, teleféricos • similares

4 9 60-7/00Trere turísticos, teleféricos e simiares11

' 80TRANSPORTE AQUAVIARIO

80.1Transporte marítimo de cabotagem e longo curse

60.11-4Transporte marítirrto de cabotagem

501V4/01Transporte marítimo de cabotagem - Carga111

501V4/02Trareporte maritimo de cabotagem • passageiros111

60.12-2Transporte maritimo de longo curso

5012-2/01Transporte rrerítirre de longo ouso - Carga111

5012-2/02Trareporte marítimo de longo curso - Passageiros111

60.2Transporte por rtavegacáo interior

60.21-1Transporte por navegação interior de carga

502 WOITransporte por navegação interior de carga, mumcipal, occeto travessia111

502VV02
Transporte por nsvegação interior de carga, intsrmunrcipal. interestadual e

irtsrnacional. eacsto travessia111

60.2 2-0
Transporta per navegação Intsrler ds passageiros sm linhas

regularas

5022-0/01
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regUares. municipal,

exceto tr»/e6sia111

5022-0/02
Trarsporte por navegação irterior de passageiros em linhas regulares.

irtermunicipal. irterestadual e internacional, exceto travessia111

60.3Navegação de apoio

60.30-1Navegação da apoio

5030-V01Navegação de apoio maritimo111

5030-V02N^^'egação de apoio portuário111

5030-V03Serviço de rebocadores e errvurradores111

80.9Outros transportas aquaviários

60.91-2Transporta por navogaçio da travassia

5091-2/01Transporta por navagação ds travessia rrxjmcipai111

509 V2/02
Transporte por navegação de travessia interrrxjnicipat. irxerestadual eirternaciorral111

60.99-8Transportas aquaviários não aspaeifiçados anterlormanta

5099-8/01Transporte aqua/iário p^a passeios turísticos111

5099-8/99Outros trareportes aquaviários rião especificados anteriormente111

' 61TRANSPORTE AÉREO

61.1Transporte aéreo de passageiros

61.11-1Transporte aéreo de passageiros regular

5HVV00Trareporte aéreo de passageiros regular

61.12-9Transporte aéreo de passageiros nâo-reguiar

51-C-9/01Serviço de táxi aéreo e locação deaeroriavee comtripijação4

5TC-9/99Outros serviços de transporte aéreo de passageiros nâo-reguiar34

61.2Transporte aéreo de carga

61.20-0Transporte aéreo de carga

sco-o/ooTransporte aéreo de carga4

61.3Transporte espacial

61.30-7Transporte espeelal

5-00-7/00Transporte espacial44
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S2
ARMAZENAMENTO E AT>V IDADES AUXIUARES DOS

TRANSPORTES

62.1 Armazenamento, carga a descarga

62.11-r Armazenamento

S21V7/01 Arrrezéns gerais - emssão dewarrant 4 4 5

521V7/02 Guarda-móveis 3 4 5

5211-7/99
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto vmazérts gerais e guarda-

mòveis 3 4 5

62.12-6 Carga e descarga

5212-5/00 Carga e descarga 3 4 5

62.2 Atividades auxillares dos transportes terrestres

62.2 1-4
Concessionárias de rodovias, pontas, túneis e serviços

relacionados

522 V4/00 Concessionárias de rodovias pontes, túneis eserviços relacionados 4 4 5

62.22-2 Terminais rodoviários e ferroviários

5222-2/00 Termnais rodoviários e ferroviários 4 4 5

62.23-1 Estacionamento de veículos

522 3-VOO Estacionamento de veictíos 3 4 5

62.29-0
Atividades auxillares dos transportes terrestres nfto

especificadas antariormante

5229-0/01 Serviços de apoio ao trar«porte por táxi. irtclisive centrais de chamada 3 3 3

5229-0/02 Serviços de reboque de veículos 3 3 4

5229-0/99
Outras atividades aiAiíiares dos transportes terrestres não especificadas

anteriormente 3 3 4

62.3 Atividades auxillares dos transportes aquavlárlos

62.31-1 Gestão de portos e terminais

523VV01 Admnistraçâo da mfra-estrutura portuária 1 1 1

523VV02 Atividades do Operador Portuário 1 1 1

523VV03 Gestão de termnais aquaviános 1 1 1

62.32-0 Atividades de agenciamento marítimo

5232-0/00 Atividades de agenciamento marítimo 1 1 1

62.39-7
Atividades auxillares dos transportes aquavlárlos nâo

especificadas antariormante

5239-7/01 Serviços de praticagem 1 1 1

523 9-7/99 Atividades aufioiiares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormerte
1

62.4 Atividades auxillares dos transportes aéreos

62.40-1 Atividades auxillares dos transportes aéreos

5240-V01 Operação dos aeroportos e carrpos de aterrissagem 3 3 3

524 0-V99
Atividades aiAiiiares dos transportes aéreos exceto operação dos aeroportos e

canpcs de aterrissagem 3 3 3

62.6 Atividades relacionadas á organização do transporte de carga

62.60-8 Atividades relacionadas à organização do transporte de carga

5250-8/01 Cornssana de despachos 1 1 1

5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros 1 1 1

5250-8/03 Agenciamerto de cargas, exceto para o transporte marítimo 1 1 1

5250-8/04 Organização logística do transporte de carga 3 4 5

5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM 3 4 5

' 63 CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

63.1 Atividades de Correio

63.10-6 Atividades de Correio

53 «-5/01 Atividades do Correio Nacional 3 4 5

53D-5/02 Atividades defrar>queadas epermssionãrias do Correio Nacional 3 4 5

63.2 Atividades de malote e de entrega

63.20-2 Atividades de malote e de entrega

5320-2/01 Serviços de maio te não realizados pelo Correio Nacional 3

532 0-2/02 Serviços de entrega rápida 3

i ALOJAMENTO e ALIMENTAÇÃO

^  66 ALOJAM ENTO

66.1 Hotéis e similares

66.10-6 Hotéis e similares

55t)-8/01 Hotéis 3 3 4

5510-8/02 Apart-hotèis 3 3 4

5510-8/03 M otéis 3 3 4

66.6 Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente

66.90-6 Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente

5590-6/01 Albergues exceto assistenciais 2 2 2

5590-6/02 Carrpings 2 2 2

5500-6/03 Pensões (alojamento) 2 2 2

5590-6/99 Outros alojamentos não especificados antenorrrente 2 2 2

** 66 ALIM ENTAÇAO
66.1 Restaurantes e outros serviços de allnsentação e bebidas

66.11-2
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de

alimentação e bebidas

S61V2/01 Restaurantes esimlares 2 2 2

561V2/02 Bares e outros estabelecirTentos especializados em servir bebidas 1 1 1

561V2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos esimlares 1 1 1

66.12-1 Serviços ambulantes de alimentação

5612-VOO Serviços antiulantes de alimentação 1 1 1

66.2
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida

preparada

66.20-1
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida

preparada

56 2 0-V01 Fornecimento de alimentos preparados preporderantemente para errpresas 2 2 2

56 2 0-V02 Serviços de alimentação para eventos e recepções • bufê 2 2 2

56 2 0-V03 Cartinas - serviços de alimentação privativos 2 2 2

56 2 0-V04
Fornecimento de aiin^ntos preparados preponderantemente para consumo

domciliar 2 2 2

4 mriMlIlMMI» «.eSMMWIUMMO
'  68 EDIÇÃO E EDICAO INTEGRADA A IMPRESSÃO

66.1 Edição de livros, Jornais, revistas e outras atividades de edição

68.11-6 Edição de livros

581V5/00 Edição de livros 1 1 1

68.12-3 Edição de Jornais

58C-3/01 Edição dejornais diários 1 1 1

5812-3/02 Edição dejornais rião diários 1 1 1

68.13-1 Edição de revistas

5813-VOO Edição de revistas 1 1 1
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ss.ie.1 EdíQâo d* cadastros, listas a outros produtos grAficos

se-B-voo Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos 1 1

se.2
Edição integrada A impressão de livros. Jornais, revistas e
outras publieaç6es

se.21.2 Edição integrada â impressSo de livros

582 V2/00 Ediçáo integrada i impressão de livros 2 2 2

se.22*1 Edição integrada A impressão de jornais

5822-701 Ediçáo integrada à impressão de jornais diários 2 2

S822-V02 Edição integrada à impressão de jornais riào diários 2 2 2

se.23-9 Edição integrada A impressão de revistas

5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas 2 2 2

68.29.8
Edição integrada A impressão de cedastros, listas a outros

produtos grãfieos

58 2 9-8/00 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 2 2

r-

se

ATIVIDADES CIN EM A T OOR A FIC A S. PRODUÇÃO DE VÍDEOS B

DE PROGRAMAS DE TELEVISAO; ORAVAÇAO DE SOM E
EDIÇÃO DE M USICA

S9.1
Atividades cInematogrAfioas, produção de vídeos e de

progremas da televisão

se.11-1
programas de televisão

591VV01 Estúdios cir«n-alogrãfico8 2 2 2

591V702 Produção de lilmes para publicidade 2 2 2

S91V79S
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

não especificadas anteriormente 2 2 2

se.12.0

5912-0/01 Serviços dedubiagem 1 1 1

S9-C'0/02 Serviços de rraxagem sonora em produção audiovisual 1 1 1

5912-0/99
Atividades de pâs-produção cinematográfica devídeos ede programas de

televisão r\ão especificadas anteriormente 1 1 1

69.13-8
Distribuição cinematográfica, da video e de programas de
televisão

5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 2 2 2

se.14-6 Atividades de exibição elnematográfice

5914-6/00 Atividades de eoribição cinematográfica 3 3 3

se.2 Atividades de gravação de som e de edição de músioa

69.20-1 Atividades de gravação de som e de edição de músioa

5920-700 Atividades de gravação desomede edição de rrúsica 1 1 1

r  80 ATIVIDADES DE RADIO E DE TELEVISÃO

60.1 Atividades de rádio

60.10-1 Atividades de rádio

60-0-VOO Atividades de rádio 1 1 1

60.2 Atividades de televisão

60.21-7 Atividades de televisão aberta

602V7/00 Atividades de telwisão aberta 1 1 1

60.22-S

6022-5/01 Programadoras 1 1 1

6022-5/02 Atividades relacionadas àtelevisão por assinatura, cerceto programadoras 1 1 1

■■ «1 TELECOM ÚNICA ÇOES

61.1 Telecomunicações por fio

61.10-6 Telecomunicações por fio

6110-8/01 Serviços de teleforva fixa comutada • STFC 2 2 2

61-0-8/02 Serviços de redes de transporte de tslecorrunicações- SRTT 2 2 2

670-8/03 Serviços de corrurvcaçâo rrultimidia- SCM 2 2 2

61t)-6/99 Serviços de teiecorrunicações por fto r4o especificados anteriormerte 2 2 2

61.2 Telecomunicações sem fio

61.20-6 Telecomunicações sem fio

eco-s/oi Telefonia móvH celitar 2 2 2

6120-S02 Serviço imóvel especialiZêKlo - SM E 2 2 2

6120-5/99 Serviços de telecorrumcações semfio não especificados anteriormerte 2 2

61.3 Telecomunicações por satélite

61.30-2 Telecomunicações por satélite

6130-2/00 Telecomunicações por satélite 2 2

61.4 Operadoras de televisão per assinatura

61.41-8 Operadoras de televisão por assinatura por cabo

6WV8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo 2 2 3

61.42-6 Operadoras da talavislo por assinatura por microondas

6142-6/00 Operadoras de televisão por assir^atura por mcroondas 2 2 3

61.43-4 Operadoras da televisão por assinatura por satélite

6-W3-4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite 2 2 3

61.e Outras atividades de telecomunicações

61.90-6 Outras atividades de telecomunicações

6-©0-6/01 Provedores de acesso ás redes de comunicações 2 2

6-B0-6/02 Provedores de voz sobre protocolo interrwt - VOlP 2 2 2

600-6/99 Outras atividades de telecorrunicações não especificadas arteriormenle 3 3

• 2
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLDOIA DA

INFORMAÇÃO

62.0 Atividades dos serviços de teonologia da informação

62.01-6 Oasanvolvimanto da programas da computador sob aneomanda

620VS01 Desenvolvimento de programas decoiroutador sob encomenda 1 1 1

620VS/02 Web design 1 1 1

62.02-3
Desenvolvimento a líeanelamante da programas da computador

eustomizávais

6202-3/00 Desenvolvimerto e licenciarnento de programas de computador custorrázáveiB 1 1 1

62.03-1
Dasanvolvimanto • Ileenciamanto da programas de computador

não-custo mtzávais

6203-700 Desenvolviirarto e licenciamerto de prograrraa de computador não-ciBtomzáveis
1 1

62.04-0 Consultoria em tecnologia da Informação

6204-0/00 Consultoria emtecnotogiada informação 1 1 1

62.09-1
Suporta técnico, manutenção a outros sarviçes em tecnologia da

Informação

6209-700 Suporte técnico, rranulenção e outros serviços em tecnologia da informação 1 1 1

es ATIVIDADES OE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

63.1
Tratamento da dados, hespadagam na intarnat a outras

atividades raiacionadas

63.11-9
Tratamento da dados, provadores de serviços de aplicação a

serviços da hospedagem na intarnat

631V9/00
Trat emento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de

hospedagem na internei , 1 1
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63.19-4
Portais, provadores de conteúdo e outros serviços de

informação na Internet

63-6-4/00Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na loternet111

63.9Outras atividades de prestação de serviços de Informação

63.91-7Agências de notícias

639V7/00Ag4rK:i3S de noticias222

63.99-2
Outras atividades de prestação de serviços de Informação não

especificadas anteriormente

6399-2/00
Out ras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas

222

KATIVIOAOes FiNANCEmAS. DB EBOUROft fi SERVIÇOS
RELACIONADOS

y-

' 64ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS

64.1Banco Central

64.10-78 anco C entrai

6410-7/00Banco Central333

64.2Intermediação monetária - depósitos ã vista

64.21-2Bancos comerciais

642V2/00Bancos corT«rciais333

64.22-1Bancos múltiplos, com carteira comercial

6422-VOOBancos rriítipios com carteira comercial333

64.23-9Caixas econômicas

6423-9/00Caixas econõrncas333

64.24-7Crédito cooperativo

6424-7/01Bancos cooperativos333

6424-7/02Cooperativas centrais de crédito333

6424-7/03Cooperativas de crédito rrútuo333

6424-7/04Cooperativas de crédito rural333

64.3Intermediação não-monetária • outros Instrumentos de captação

64.31-0Banoos múltiplos, sem carteira comarelal

643V0/O0Bancos mjtiplos sem carteira comercial333

64.32-8Bancos de Investimento

6432-8/00Bancos de investirrerto333

64.33-6Bancos de desenvolvimento

6433-6/00Bancos de desenvolvirnento333

64.34-4Agências de fomento

6434-4/00Agências de fomento333

64.3 6-2Crédito Imobiliário

6435-2/01Sociedades decrédito imobiliério333

6435-2/02Associações depoupançasempréstimo333

6435-2/03Coirpanbias Npotecérlas333

64.36-1
Sooledades de erêdito, financiamento e Investimento -

financeiras

6436-VOOSociedades de crédito, financiamerto e investimento - finarKeiras333

64.37-9Sociedades da crédito ao mieroempraandador

6437-9/00Sociedades decrédito ao mero empreendedor333

64.38-7Bancos de câmbio e outras instituições de intermediação não-monetária333

6438-7/01Bancos decãrrpio333

6436-7/99
Outras instituições de intermediação não-rroneténa não especificadas

anteriormente333

64.4Arrendamento mercantil

64.40-9Arrendamento mercantil

6440-9/00Arrendamento mercantil222

64.6Sociedades de capitalização

64.60-6Sociedades de capitalização

6 4 50-6/00Sociedades de cap italização222

64.6Atividades de sociedades de pertiolpação

64.61-1Holding» de Instituições financeiras

646VV00Holdings de instituições financeiras222

64.62-0Holding* de Instituições não-fInanceiras

6462-0/00Holdings de instituições não-finarx;eiras222

64.63-8Outras sociedades de participação, exceto holding*

6463-8/00Outras sociedades de participação excMo holdings222

64.7Fundos de Investimento

64.70-1Fundos de Investimento

6470-V01Fundos de investimerto exceto prev!der°iciarios e imobiliários222

6470-V02FurKlos de investimerto previdenciários222

6470-V03Fundos de investimento irrobiliànos222

64.9
Atividades de serviços financeiros não especificadas

anteriormente

64.91-3Sociedades de fomento mercantil - faetoring

649V3/00Sociedades de fomerto mercantil - /actonng222

64.92-1Securitização de créditos

6492-VOOSecuritização de créditos222

64.93-0Administração de consórcios pare aquisição de bens e direitos

6493-0/00Admnist ração de consórcios para aqusição de bens e direitos222

64.99-9
Outras atividades de serviços financeiros não especificadas

anteriormente

6499-9/01Clubes de investimento222

6499-9/02Sociedadse de Investimento222

6499-9/03Fundo garantidor decrédito222

6499-9/04Caixas de financiamento de corporações222

6499-9/05Concessão decrédito pelas OSCÍP222

6499-9/99Outras atividades de serviços fírtarKeiros não especificadas anteriormente222

66
SEGUROS. RESSEGUROS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E

PLANOS DE SAÚDE

66.1Seguros de vida e não-vida

66.11-1Seg uros de vid a

651VV01Sociedade seguradora de seguros vida222

651VV02Pianos de auxiiio-funerai222

66.12-0Seguros não-vida

6512-0/00Sociedade seguradora de seguros não vida222

66.2Seguros-saúde

66.20-1Seguros-saúde

6K0-V00Sociedade seguradora de seguros saúde222

66.3Resseguros

86.30-6Resseguros

6530-8/00Resseguros222
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6S.4 Previdência complamentar

68.41-3 Pravidincla complementar fechada

654 V3/00 Previdência corrpiementar fechada 2 2 2

66.42-1 Previdência complementar aberta

6542-VOO Previdência complernenta' aberta 2 2 2

6S.6 Planos de saúde

66.60-2 Pianos de saúde

6550-2/00 Planos desaude 2 2 3

ee

ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS.

SEGUROS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE

SAÚDE

66.1 Atividades auxMIares dos serviços financeiros

66.11-8 Administração de bolsas e mercados de baicêo organizados

661V8/01 Bolsa de valores 3 3 3

661V8/02 Bolsa de mercadorias 3 3 3

661V8/D3 Bolsa de mercadorias e futuros 3 3 3

661V8/04 Admnistraçêo de mercados de baicêo organizados 3 3 3

66.12-6
Atividades de Intermedlêrlos em transações de títulos, valoras

moblilêrlos e rrtercadorlas

6612-6/01 Corretoras de t i t ulos e valores mobiliários 2 2 3

6612-6/02 Distribuidoras de t ít ulos e valores mobiliêrios 2 2 3

6612-6/03 Corretoras de cárrtno 2 2 3

6612-6/04 Corretoras decorrtratos de mercadorias 2 2 3

6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações finsnceiras 2 2 3

66 .13-4 Admlnlstraçêo de cartôas de crédito

6613-4/00 AdmrMstraçâo de cartões de crédito 2 2 3

66 .19-3
Atividades auxiliares dos serviços financeiros nie aspaelfJeadas

anteriormente

6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia 2 2 3

66'S-3/02 Correspondentes deinstituições financeiras 2 2 3

66'©-3/03 Representações de bancos estrangeiros 2 2 3

66-B-3/04 Caixas eletrônicos 2 2 3

6619-3/05 Operadoras de cartões de débito 2 2 3

66 «-3/99
Outras atividades auxiliares dos serviços finartcerros nêo especificadas

anteriormente 3 3 3

66.2
Atividades auxiliares dos seguros, da pravidêncla cemplarmntar

• dos planos da saúde

66.21-6 Avaílaçlo de riscos e perdas

662V5/01 Peritos e avaliadores de seguros 2 2 2

662VS/02 Auditoria econsiitona atuarial 2 2 2

66.22-3
complamentar e da saúda

6622-3/00
Corretores e agentes de seguros, de plarws de presndéncia corrplemerSar e de

saúde 2 2 2

66.29-1
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complamentar

a dos planos da saúda nêo aspeclfiçadas anteriormente

6629-VOO
Atividades aiMiliares dos seguros, da previdêrKia complementar e dos planos de

saúde r\ão especificadas anteriormente 2 2 2

66.3
Atividades da administraçio da fundos por contrato ou

comissão

66 .30-4
Atividades da administração da fundos por contrato ou

comlsslo

6630-4/00 Atividades de ad rnr^istração de fundos por contrato ou comssão 2 2 2

l. ATIVIDADES IMOBIUARIAS
■■ S8 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

66.1 Atividades imobiliárias da Imóveis próprios

68.10-2 Alividadas Imobiliárias da Imóveis próprios

6810-2/01 Compra evenda de imóveis próprios 1 1 1

6810-2/02 Aluguel de imOveis próprios 1 1 1

6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios 1 1 1

68.2 Atividades Imobiliárias por contrato ou comissão

68.21-8 Intermediação na compra, venda a aluguel da Imóveis

682V8/01 Corretagem na cornpra e venda e avaliação de imóveis 1 1 1

682V8/02 Corretagem no alug uel de imóveis 1 1 1

68.22-6 Gestão a administração da propriedade Imobiliária

6822-6/00 Gestão e admriist ração da propriedade irrcbiiiària 1 1 1

'  ti- ATIVIDADES RROPtSSiONAtS. CIENTIFICAS E TÉCNICAS

6»
ATIVIDADES JURÍDICAS. DE CONTABILIDADE E DE

AUDITORIA

6».1 Ativldadaa luridicas

69.11-7 Atlvldadas luridicas. exceto cartórios

691V7/01 Serviços advocaticios 1 1 1

6911-7/02 Atividsdas auxiiiarae da justiça 1 1 1

691V7/03 Agwiladapropriadada industrial 1 1 1

69.12-6 Cartórios

6912-S/OO Cartórios 3 3 3

69.2
Atividades da contabilidade, consultoria a auditoria contábil a

tributária

69.20-6
Atividades da contabMidada, consultoria a auditoria contábil a

tributária

6920-6/01 Atividades de contabilidade 1 1 1

6920-6/02 Atividades de consJtorla e auditoria contábil etributãria 1 1 1

70
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA

EM GESTÃO EMPRESARIAL

70.1 Sedes da empresas a unidades administretivas locais

70.10-7 Sedas de empresas e unidades administrativas locais

70.2 Atividades da consultoria am gestão empresarial

70.20-4 Atividades de consultoria em gestão empresarial

7020-4/00
Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica

especifica 1

71
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E

ANÁLISES TÉCNICAS

71.1
relacionadas

71.11-1 Serviços da argultetura

7111. VOO Serviços de arquitetura 1 1 1

71.12-0 Serviços da engenharia

71-C-O/OO Serviços de engenharia 1 1 1

71.19-7 Atividades técnicas ralaclenadas à arquitetura a engenharia

71«-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 1 1 1

7l«-7/02 Atividades de estudos geológicos 1 1 1
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71-S-7/03 Serviços de desenho ttenico relacionados à arqurtetura e engenharia " V 1 1

71-8-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 1 1 1

718-7/99
Atividades técnicas relacionadas é engenharia e arquitetura não especificadas
ani enormente 1 1

71.2 Testas a anállsas técnicas

71.20-1 Testes a análises técnicas

712O-VO0 Testes e análises técnicas 2 2

' 72 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

72.1
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e

naturais

72.10-0
Pesq ulsa e dasenvolvimento experlmantal am ciências físicas e
naturais

72 8-0/00 Pesquisae desenvolvirrento experimental em ciências físicas e naturais 2

72.2
Pesquisa e desenvolvimento experimental tm ciências sociais c

humanas

72.20-7
Pesquisa e desenvolvimento experimentai em ciências sociais e
humanas

72 2 0-7/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e tiumanae 2 2

' 73 PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO

73.1 Publicidade

73.11-4 Agências de publicidade

731V4/00 Agências de publicidade 2 2

73.12-2
Agcnclamento de espaços para publicidade, exoeto em veículos

de comunicação

7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de conxinicação
2 2 2

73.19-0 Atividades de publicidade nio especificadas anterlormenta

73 8-0/01 Criação deestandes para feiras eexposiçfies 2 2 2

73 8-0/02 Promoção deverxlas 2 2 2

73 8-0/03 Marketing direto 2 2 2

73 8-0/04 Consultoria empublicidsde 2 2 2

73 8-0/99 Oiiras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 2 2 2

73.2 Pesquisas de mercado e de opinião pública

73.20-3 Pesquisas de mercado e de opinião pública

73 2 0-3/00 Pesquisas de rrercado e de opinião pública 1 1 1

74
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. CIENTIFICAS E

TÉCNICAS

74.1 Designe decoração de Interiores

74.10-2 Deslgn e decoração de Interiores

74 8-2/02 Desigri de interiores 1 1 1

74 8-2/03 Design de produto 1 1 1

74 8-2/99 Atividades dedesign não especificadas anterionrente 1 1 1

74.2 Atividades fotográficas e similares

74.20-0 Atividades fotográficas e similares

7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e subrnarirta 2 2 2

74 2 0-0/02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 2 2 2

74 2 0-0/03 Laboratórios fotográficos 2 2 2

7420-0/04 Filmagemde festas e eventos 2 2 2

7420-0/05 Serviços de rncrofiimaqem 2 2 2

74.9
Atividades profissionais, elentífleas e técnicas não

especificadas anteriormente

74.90-1
Atividedcs profissionais, cíentifleas a técnicas não

especificadas anteriormente

74 9 0-V01 Serviços de tradução, interpretação e sirrilares 1 1 1

74 9 0-V02 Escafandria a mergulho 2 2 2

74 9 0-V03 Serviços de agronoma e de consultoria ás atividades ag rico Ias e pecuárias 2 2 2

7490-V04
Atividades de intermediação e agenciarrento de serviços e negócios emgerai.
exceto imobiliários 2 2 2

74 9 0-VOS Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 2 2 2

74 9 0-V99
Outras âividades profissionais, científicas etécnicas não especificada

anteriormente 2 2 2

^  76 ATIVIDADES VETERINÁRIAS

76.0 Atividades veterinárias

76.00-1 Atividades veterinárias

75O0-V00 Ativid ades veterinárias 3 3 4

N
ATIVIDAOSB ADMlNICmiATiVAS C »lflVlÇ06
COMPLfMENTARE»

77
ALUGUÉIS NAO-IMOBILIARIOS E GESTÃO OE ATIVOS

INTANGÍVEIS N A O-FIN A N C EIR OS

77.1 Loosçáo de meios de t ransporte sem condutor

77.11-0 Leeacio de automóveis sem condutor

771K)/00 Locação de automóveis sem condutor 3 3 4

77.19-6
Locação de meles de transporte, exceto automóveis, sem

condutor

778-5/01 Locação de embarcações semtripulação. exceto para fins recreativos 3 3 3

778-5/02 Locação de aeronaves semtripulação 3 3 3

778-5/99
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem

condutor 3 3 3

77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos

77.21-7 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

772 V7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 2 2 2

77.22-6 Aluguel de fitas da vídeo, DVDs e similares

7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo. DVDs e similares 1 1 1

77.23-3 Aluguel de objetos do vestuário, Jóias e acessórios

7723-3/00 Aluguei de objetos do vestuário, jóias e acessórios 1 1 1

77.29-2
Aluguei de objetos pessoais e domésticos não especificados

anteriormente

7729-2/01 Aluguel de aparelhos de Jogos eletrônico s 2 2 2

7729-2/02
Aluguei de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal,

instrumentos musicais 2 2 2

7729-2/03 Aluguel de material iródico 2 2 2

7729-2/99
Aluguel deoutros obj«xos pessoais e domésticos não especificados

anteriormente 2 2 2

77.3 Aluguel de máq uinas e equipamentos sem operador

77.31-4 Aíug ueí de máquinas a equipamentos ag ri colas sem operador

7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 3 3 4

77.32-2
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem

operador

773 2-2/01
Aluguel de rnàquinas e equipamerXos para construção sem ooerador. arc^o

andaimes 3 3 4
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7732-2/02 Aluguel de andames 3 4

77.33-1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7733-700 Aluguei de máquinas e equipamentos para escritório 3 3

77.39-0
Aluguel de máquinas a aquipamantos não aspeeifIçados

antarlormanta

7739-0/01
Alugitei de máqums e equipamentos para bkTração de rnrtérios e petróleo, sem

operador 4 4 4

7739-0/02 Aluguei de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 3 3

7739-0/03
Aluguei de palcos, coberturas eoKras estrutuasde uso temporário, exceto

andaimes 3 3 3

7739-0/99
Aluguel de 0Uras máquinas e equipamentos comercias e industrias não

especificados artenormente, samoperador 4 4

77.4 Oastão de ativos intangívais não-fInancairos

77.40-3 Gestão de ativos Intangíveis não-f Inancairos

7740-3/00 Geetão de at ivos intangivas não-f inarvceiros 1 1 1

' 78 SELEÇAO. AGENCIAM ENTO E LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA
78.1 Seleção e aganclamento de mão-de-obra

78.10-8 Seleção a aganclamento da mâo-da-obra

78t)-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 2 2

78.2 Locação da mão-da-obra temporária

78.20-6 Locação da mão-da-obra temporária

7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária 2 2 2

78.3 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

78.30-2 Fornaoimanto a gestão de recursos humanos para terceiros

78 30-2/00 Fornecimerto e gestão de recursos humanos para terceiros 1 1 1

79
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E

SERVIÇOS DE RESERVAS

79.1 Agências da viagens a operadores turísticos

79.11-2 Agências da viagens

7911-2/00 Aqénciae de viaqere 1 1 1

79.12-1 Operadores turísticos

7912-VOO Operadores turísticos 1 1 1

79.9
Serviços de reservas a eutroa aarvlços da turismo não

especificados antarlormanta

79.90-2
Serviços da reservas a outros aarvlços da turismo não

aspacificados antarlormanta

7990-2/00
Serviços de reservas e outros serviços de turismo r^ eapeclfiçados

anteriormerte 1 1

80 ATIVIDADES DE VIGILANCIA. SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO

80.1
Atividades da vigltáneia, segurança privada a transporta da

valores

80.11-1 Atividades da vigilância a segurança privada

801VV01 Atividades de vigilância e segurança privada 2 2 2

801V702 Serviços de adestrarsnto de cães de guarda 4 4

80.12-9 Atividades de transporte de valores

8012-9/00 Atividades de transporte de valores 4 4

80.2 Atividades de monitoramento de sistemas da segurança

80.20-0 Atividades de monitoramento de sistemas da segurança

8020-0/01 Atividades de monitoramento desistemaa de segurança eletrônico 3 3 4

8020-0/02 Outras atividades de serviços de segurança 3 3 4

80.3 Atividades da Investigação particular

80.30-7 Atividades da investigação particular

8030-7/00 Atividadesde irvestigação particJar 2 2 2

81 SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

81.1 Serviços combinados para apoio a adificlos

81.11-7
Serviços combinados para apoio a adificlos, exceto

condomínios prediais

8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 2 2 3

81.12-6 Condomínios pradials

8112-5/00 Condomínios prediais 3 3 3

81.2 Atividades da limpeza

81.21-4 Limpeza em prédios e em d o miei lios

812V4/00 ümpeza em préd los e em domicílios 2 3 3

81.22-2 Imunização a controle de pragas urbanas

B-B2-2/00 Imunização e cortrole de pragas urbanas 4 4 5

81.29-0 Atividades de limpeza não aspacifleadas anteriormente

8129-0/00 Atividades de iinpeza não especificadas artenormerte 4 4 5

61.3 Atividades paisagísticas

81.30-3 Atividades palsagi stleas

8130-3/00 Atividades paisagísticas 3 3 4

82

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS

EM PRESAS

82.1 Serviços da ascritório a apoio adminlatrativo

82.11-3 Serviços combinados da esoritório a apoio administrativo

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio adrnnstratrvo 2 2 2

82.19-9
Fotocópias, preparação da documentos a outros serviços

aspaelallzados de apoio administrativo

82-6-9/01 Fotocópias 1 1 1

826-9/99
Preparação de docixnertose serviços especializados de apoio administrativo não

especificados anteriormente 1 1 1

82.2 Atividades da talaatandimanto

82.20-2 Atividades da talcatandimanto

8220-2/00 Atividades de teleateixiimento 2 2 2

82.3
Atividades da organização da avantoa, axeeto culturais a

esportivos

82.30-0
Atividades da organização da eventos, exceto culturais a

esportivos

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, corqressos. exposições e festas 2 2 3

8230-0/02 Casas de festas e evertos 4 4 4

82.9
Outras atividades de serviços prestados principalmenta ãs

empresas

82.91-1 Atividades da cobrança a Informaçóaa cadastraia

8291-VOO Atividades de cobrança e informações cadastrais 2 2 2

82.82-0 Envasamanto a ampacotamanto sob contrato

8292-0/00 Envasamerto eempacotamento sob contrato 3 3 3

82.99-7
Atividades da serviços prestados principalmente ãs empresas

não aspaclflcadas antarlormanta

8299-7/01 Medição de consumo deerwgia eiétnca. gãs eàgua 2 2 2
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8299-7/02 Emissão devales-alimentação, vales-lransporte e similares 2 2 2

8299-7/03 Serviços de gravação decarirrbos, exceto confecção 2 2 2

8299-7/04 Leiloeiros independentes 1 1 1

8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato 1 1 1

8269-7/06 Casas lotãficas 2 2 2

8299-7/07 Salas de acesso à mternet 1 1 1

8299-7/99
Outras atividades de serviços prestados princicalmente às empresas rião

especificadas anteriormente 2 2 2

o adminístraçAo pObuca, defesa e seguridade social

84 ADM INISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

84.1 Administração do estado e da política econômica e social

84.11-6 Administração piiblica em gerai

8411-6/00 Admnist ração pública em gerai 1 1 1

84.12-4
Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais

e outros serviços sociais

8412-4/00
Regulação das atividades de saúde educação, serviços ci^uraís e outros serviços

2 2 2

84.13-2 Regulação das atividades econômicas

84t3-2/00 Regulação das atividades econõmcas 2 2 2

84.2 Serviços coletivos prestados pela administração pública

84.21-3 Relações exteriores

842V3/00 Relações exteriores 2 2 2

84.22-1 Defesa

8422-VOO Defesa 2 2 2

84.23-0 Justiça

8423-0/00 Justiça 2 2 2

84.24-6 Segurança e ordem pública

8424-8/00 Segurança e ordem pública 2 2 2

84.26-6 Defesa Civil

8425-6/00 Defesa Civil 2 2 2

84.3 Seguridade social obrigatória

84.30-2 Seguridade social obrigatória

8430-2/00 Seguridade social obrigatória 2 2 2

p educacao

' 86 EDUCACAO

86.1 Educação Infantil e ensino fundamental

86.11-2 Educação infantil - creche

851V2/00 Educação mfantil - creche 3 3 3

86.12-1 Educação Infantil • pré-escola

8512-VOG Educação infantil - pre-escola 3 3 3

86.13-6 Ensino fundamental

85T3-9/00 Ensino fundamental 3 3 3

86.2 Ensino médio

86.20-1 Ensino médio

8520-VOO Ensino médio 3 3 3

86.3 Educação superior

8 6.31-7 Educação superior • graduação

853V7/00 Educação superior - graduação 3 3 4

86.32-6 Educação superior - graduação e pós-graduação

8532-5/00 Educação superior - graduação e põs-graduação 3 3 4

86.33-3 Educação superior • pós-graduação e extensão

8533-3/00 Educação superior - pós-graduação e extensão 3 3 4

86.4 Educação profissional de nível técnico e tecnológico

86.41-4 Educação profissional de nl vel técnico

854 V4/00 Educação profissional de nível técnico 3 3 4

86.42-2 Educação profissional de nível tecnológico

8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico 3 4

86.6 Atividades de apoio à educação

86.60-3 Atividades de apoio à educação

8550-3/01 Administração de caixas escolares 2 2

8550-3/02 Atividades de apoio á educação, exceto caxas escolwes 2

86.8 Outras atividades de ensino

86.61-1 Ensino de esportes

859VV00 Ensino de esportes 3

86.62-6 Ensino de arte e cultura

8592-9/01 Ensino de dança 3

8592-9/02 Ensino de arles cênicas, exceto dança 3

8592-9/03 Ensino de misica 3

8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriorrrente 3

86.63-7 Ensino de idiomas

8593-7/00 Ensino de idiorras 2

86.66-6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente

8599-6/01 ForrTBçâo de condutores 3

8599-6/02 Cursos de pilotagem 3 3

8599-6/03 Treinamento eminforrrética 2

8599-6/04 Treinamento emdesenvolvimerTto profissional e gerefKtai 2 2

8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos 3

8599-6/99 Outras atividades deensino não especificadas anteriormente 3 3

Q SAÜDE HUMANA E SBRVtCOB«OCIAI»

^  86 ATIVIDADES DEATENÇAO A SAÚDE HUMANA

86.1 Atividades de atendimento hospitalar

86.10-1 Atividades de atendimento hospiteler

8610.V01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro eumdades para

atendimento aurgértcias 3 3 4

8610.V02
Atividades de ater>dimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para

atendimento a urgérKias 3 3 4

86.2
Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de

pacientes

86.21-6 Serviços móveis de atendimento e urgências

8621-6/01 UTI móvel 3 3 4

862V6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, erceto por UTI móvel 3 3 4

86.22-4
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de

atendimento a urgências

8622-4/00
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a

urgências 3 3 4
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88.3
Atividades d» atcnçio ambulatória! axaeutadas por médicos •

odontólogos

8S.30<8
Atividades de atenção ambulaterisl executadas per médicos e

odontéiogos

8630-5/01
Atividade médica arrbJatorlai com recursos pare realização de procedimentos

cirúrgicos 3 3 4

8630-5/02
Atividade médica arrbiidorial com recursos para realização de exarrea

corriplementares 3 3 4

8630-5/03 Atividade médica ambuiatoriai rastrita a consultas 3 3 4

8630-5/04 Atividade odontológ íca 3 3 4

asso-^os Serviços de vacir\ação e imunização humana 3 3 4

8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida 3 3 4

8630-5/99 Atividades de atenção airbuiatoria! não especificadas anteriormente 3 3 4

88.4
Atividades de serviços de complementaçio diagnóstioe e

terapêutica

88.40-2
Atividades de serviços de oomplementação diagnóstiea e

terapêutica

8640-2/01 Laboratórios de anatoma patológica e cito lógica 3 3 4

8640-2/02 Laboratórios clínicos 3 3 4

8640-2/03 Serviços de diãlise e nefrologia 3 3 4

8640-2/04 Serviços de tomo gr afia 3 3 4

8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação lorxzarite. exceto

tomografia 3 3 4

8640-2/06 Serviços de ressonância magnética 3 3 4

8640-2/07
Serviços de diagnóstico por imagamsemuso de radiação ionizanta. exceto

ressonância magnética 3 3 4

8640-2/08
Serviços de diagr>óstico por registro gráfico - ECG. EEG aoUros exames

enálogos 3 3 4

8640-2/09
Serviços de diagnóstico por rrétodos ópticos • er^oscopia e outros «amea

análogos 3 3 4

6640-2/t) Serviços daquirnoterapia 3 3 4

8640-2/11 Serviços de radioterapia 3 3 4

8640-2/12 Serviços de hemoterapia 3 3 4

8640-2/13 Serviços deíitotripsia 3 3 4

8640-2/14 Serviços de bancos decéluias e tecidos humarws 3 3 4

8640-2/99
AtividóKles de serviços de corrpiementação diagnóstiea e terapêutica não

especificadas anteriormente 3 3 4

88.8
Atividades da profissionais da área de saúde, exceto médicos e

odontólogos

88.60-0
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e

odontéiogos

8650-0/01 Atividades de enfermagem 2 2 3

8 6 50-0/02 Atividades de profissiomis da nutrição 2 2 3

8 6 50-0/03 Atividades de psicologia e psicanáiise 2 2 3

8 6 50-0/04 Atividades de fisioterapia 2 2 3

8 650-0/05 Atividades de terapia ocupacionai 2 2 3

8 650-0/06 Atividades de fonoaudiologia 2 2 3

8 650-0/07 Atividades de terapia de nutrição eritera! e parenteral 2 2 3

8 6 50-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 2 2 3

88.8 Atividades de apoio â gestão da saúda

88.80-7 Atividades da apoio à gestão da saúda

8660-7/00 Atividades de apoio ã gestão de saúde 2 2 3

88.»
Atividades da atenção à saúde humana não aspacifloadas

anteriormente

88.90-9
Atividades de atenção à saúde humana não aspeeífieadat

antarlermenta

8690-9/01 Atividades de práticas mtegr ativas ecorTplerrentares em saúde humer^a 2 2 3

8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano 2 2 3

8690-9/03 Atividades de acupuntura 2 2 3

8690-9/04 Atividades de pcdologia 2 2 3

8690-9/99 Out ras atividad es de atenção à saúde humarta não especificadas anteriormente 2 2 3

87

ATIVIDADES DE ATENÇAO A SAÚDE HUMANA INTEORADAS
COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS

COLETIVAS E PARTICULARES

87.1

Atividades de assistência a idosos, daficlantas físicos,

imunodeprimidos • convalasoantas. a da Infra-astrutura • apoio

a paciantas prestadas em residéncles coletivas e particulares

87.11-6

Atividades de assistência a idosos, defieiantas físicos.

irTMjnedaprimIdos e convalascantas prestadas em residências

coletivas e partlcularas

8711-5/01 Clinicas a rasidértciaa gariétricas 2 2 3

871V5/02 irratrtuiçóes da longa pamnenãncia para idosos 2 2 3

871V5/03 Atividades de assistérwia a daficier^es físicos imurx>deprimdos e convalescentes
2 2 3

871V5/04 Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 2 2 3

871V5/D5 Condomínios residenciais para idosos 2 2 3

87.12-3
Atividades de fornecimento de Infra-estrutura da apoio e

assistência a paciante no domicilio

8712-3/00
Atividades de fornecirrento de infra-estrutura de ̂ oio eassistérwia a paciente no

domcllio 2 2 3

87.2

Atividades de assistência psicossoclal e à saúde a portadores

de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência

qui mica

87.20-4

Atividades de asslsténcle psieossoelaí e ã saúde a portadores

de distúrbios psíquicos, deficiência rrwntal a dependência

qui mica

8720-4/01 Atividades ds centros de assistência psicossocial 2 2 3

8720-4/99

Atividades de assistência psicossocial e á saúde a portadoras da distúrbios

psíquicos, deficiência mental e dependêrx:ia quimca não especificadas

arReriormenle 2 2 3

87.3
Atividades de essistênela seelai prestadas em residências

eolativas a partlcularas

87.30-1
Atividadas da assistência social prastadas #m residências

eolativas a particulares

8730-V01 Orfanatos 2 2 3

8730-V02 Albergues assistenciais 2 2 3

8730-V99
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulves

não especificadas anteriorrmnte 2 2 3

Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
Para verificar a assinatura utilizando o Adobe Reader®, baixe o arquivo PDF desta edição em seu computador.



27 de dezembro de 2018

uinta-feira

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES Edição n» 597
Pág.33

^  88 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSEM ALOJAMENTO
88.0 Serviços de assistência social sem alojamento

88.00-6 Serviços de assistência social sem alojamento

8800-6/00 Serviços de assistência social sem alojamento 1 1

ARTSa. CULTURA, tSPORTE B RECRlACAO

^  9 0 ATIVIDADES ARTÍSTICAS. CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetêculos

90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares

900V9/01 Produção teatral 3 3 4

900V9/02 Produção rrusical 3 3 4

900V9/03 Produção deespetâculos dedança 3 3 4

900V9/04 Produção deespetâculos circenses, de marionetes e simiares 3 3 4

900V9/05 Produção deespetâculos de rodeios, vaquejadas e simiares 4 4 4

900V9/06 Atividades de sonorização e de iluminação 4 4 4

900V9/99
Artes cênicas, espetêciJos e atividades coírplerrentares não especificados

anteriormente 4 4 4

90.02-7 Criação artística

9002-7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independertes e escritores 1 1 1

9002-7/02 Restauração de obras de arte 1 1 1

90.03-6
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras

atividades artísticas

9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
2 2 3

91
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E

AM BIENTAL

91.0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambientai

91.01-6 Atividades de bibliotecas e arquivos

910V5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos 2 2 3

91.02-3

Atividades de museus e de exploração, restauração artística e

cortservação de lugares e prédios histórieot e atrações

similares

9102-3/01
Atividades demjseuE edeerpioração de tugves e prédios históricos eatrações

simiares 3 3 3

9102-3/02 Restauração econservação de iugares e prédios históricos 3 3 3

91.03-1
Atividades de Jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais,

reservas ecológicas e êress de proteção ambiental

9103-VOO
Atividades dejardins botânicos, zoológicos, parques racionais, reservas

ecológicas e areas de proteção ambiental 4 4 4

92
ATIVIDADES DE EXPLORAÇAO DE JOGOS DE AZAR Ê
APOSTAS

92.0 Atividades de exploração de Jogos de azar e apostas

92.00-3 Atividades de exploração de Jogos de azar e apostas

9200-3/01 Casas de bingo 3 3 4

9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos 3 3 4

9200-3/99 Exploração dejogosde azar e apostas não especificados anteriormente 3 3 4

'  93 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

93.1 Atividades esportivas

93.11-6 Gestão de Instalações de esportes

9311-5^00 Gestão de instalações de esportes 2 2 2

93.12-3 Clubes sociais, esportivos e similares

9312-3/00 Clubes sócias esportivos e simlares 3 3 4

93.13-1 Atividades de condicionamento físico

9313-VOO Atividades decondiciortamento físico 2 2

9 3.19-1 Atividades esportivas não especificadas arrterlormente

9319-V01 Produção e promoção de eventos esportivos 2 2

9319-V99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 2

93.2 Atividades de recreação e lazer

93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos

932V2/00 Parques de diversão e parques temáticos 4

93.29-8 Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

9329-8/01 Discotecas, dar^etenas. salóes de dança e simiares 4

9329-8/02 Exploração de boliches 4

9329-8/03 Exploração dejogosde sinuca, bilhar esirrilares 4

9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 4

9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer r^ especificadas anteriormente 4

3 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS

94.1
Atividades de organizações associativas patronais,

empresariais e profissionais

94.11-1
Atividades de organizações associativas patronais a

empresariais

941VV00 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 2 2

94.12-0 Atividades de organizações associativas profissionais

9412-0/01 Atividades de fiscalização profissional 2

9412-0/99 Outras atividades associativas profi&siortais 2

94.2 Atividades de organizações sindicais

94.20-1 Atividades de organizações sindicais

9420-VOO Atividades de organizações sindicais 2 2

94.3 Atividades de associações de defesa de direitos sociais

94.30-8 Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 2 2

94.9
Atividades de organizações associativas não especificadas

anteriormente

94.91-0 Atividades de organizações religiosas

94gvo/oo Atividades de organizações religiosas ou filosóficas 4

94.92-8 Atividades de organizações políticas

9492-8/00 Atividades de organizações poiiticas 3 3 4

94.93-6
Atividades de organizações associativas ligadas ê cultura e à

arte

9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas ã cultura eá arte 2 2

94.99-6 Atividades associativas não especificadas anterlornwnta

9499-5/00 Atividades associativas não especificadas anteriorrrerte 3 3 4

98

REPARA ÇAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM ENT08 DE
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E
DOM ÉSTICOS

96.1
Reparação e manutenção de equipamentos de Informática e

comunicação
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96.11-8
ReparaçSo e manutenção de computadores e de equipamentos

periféricos

951V8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 2 2 2

96.12-6 Reparação e manutençéo de equipamentos de comunicação

9512-6/00 Reparação errenutençâo de equipamentos de comunicação 2 2 2

96.2
ReparaçSo e n^anutençao de objetos e equipamentos pessoais e

domésticos

96.21-6
Reparaçéo e manutençéo de equipamentos eletroeletrõnicos de

uso pessoal e doméstico

952V5/00
Reparação e manutenção de equipamentos elâroeietrônicosdeuso pessoal e
doméstico 2 2 2

96.29-1
Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados anteriormente

9529-V01 Reparação de calçados Poisas e artigos de viagem 1 1 1

9529-V02 Chaveiros 1 1 1

9529-V03 Reparação de relógios 1 1 1

9529-V04 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-rmiorizados 3 3 4

9529-V05 Reparação de artigos do mobiliário 2 2 2

9529-V06 Reparação dejóias 1 1 1

9529-V99
Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados anteriormente 3 3 3

'' 96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

96.0 Outras atividades de serviços pessoais

96.01-7 Lavanderias, tinturarias e toaiheiros

960V7/01 Lavanderias 2 2 2

960V7/02 Tinturarias 2 2 2

960V7/03 Toaiheiros 2 2 2

96.02-6 Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure 1 1 1

9602-5/02 Atividades de Estética e outros serviços de cuidados coma beleza 1 1 1

96.03-3 Atividades funerárias e serviços relacionados

9603-3/01 Gestão e manutenção decemtèrios 4 4 4

9603-3/02 Serviços de cremação 4 4 4

9603-3/03 Serviços de seputtamento 4 4 4

9603-3/04 Serviçosdefuner árias 4 4 4

9603-3/05 Serviços desorretoconservação 4 4

9603-3/99 Atividades fur>erárias e serviços relacionados não especificados anteriormente 4 4

96.09-2
Atividades de serviços pessoais não especificadas

anteriormente

9609-2/02 Agências matrimoniais 2 2

9609-2/04 Exploração derréquirtas de serviços pessoais acionadas por moeda 3 3

9609-2/05 Atividsdes de sauna e banhos 2 2

9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação dep/erc/r)g 2 2

9609-2/07 Alojamento de animais domésticos 3

9609-2/08 Hgienee embelezamento de animais domésticos 3

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 3

T SERVIÇOS DOMÉSTICOS

'■ 97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS
97.0 Serviços domésticos

97.00-6 Serviços domésticos
9700-5/00 Serviços domésticos 1 1 1

U
OROANI8M OS INTERN OOTIIAS ilÍtT1TDI$0&
EXTRATERRITORIAIS

f
99

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES
EXTRATERRITORIAIS

99.0 Organismos Internacionais e outras instituíçbes extraterritoriais

99.00-8 Organisníos internacionais e outras instítuiçbes extraterritoriais

9900-8/00 Organismos internacionais eoutras instituições extraterritoriais 3 3 3

Expediente:
Prefeito Municipal

Secretário Municipal de Governo
Max Freitas Mauro Filho
Saturnino de Freitas Mauro
Fernanda jBattestin/ Rafael Machado Pasqui ni
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

'(Deus seja louvado'

Vila Velha/ES, 26 de dezembro de 2018

Ofício n° 2717/18

Do: Presidente da Câmara

Ao: Exmo Sr MAX FREITAS MAURO FILHO

DD. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Conforme entendimento mantidos com V. Exa. no sentido da correção do erro material
ocorrido no envio do Autógrafo de Lei Complementar n° 065/18, que "Institui a revisão
decenal da Lei Municipal n° 4.575/2007 que trata do Plano Diretor Municipal no âmbito do
Município de Vila Velha e dá outras providências", estamos encaminhando, para as devidas
providências por parte desse Poder Executivo, os Anexos 3 e 3-A do aludido Autógrafo de
Lei Complementar

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

IVa^ârDni
Presidente

r



ANEXO 3

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - USOS E GRAUS DE IMPACTO

Estrutura detalhada da CNAE - Grau de Impacto

Seção Divisão Grupo Classe Subclasse Denominação Anexo 3-A - Grau de Impacto (conforme Porte da Empresa)

A

- .  .

. " t
AGRICULTUftA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL,
PESCA ÍAQOICULTURA

NHcroempresa
Empresa de

Pequeno Porte

Empresa dè ̂
Médio e Grande'

01
AGRICULTURA, PECUARIA E SERVIÇOS

RELACIONADOS

01.1 Produção de lavouras temporárias

01.11-3 Cultivo de cereais

0111-3/01 Cuttivo de arroz 1 1 1

0111-3/02 CuKlvo de milho 1 1 1

0111-3/03 Cultivo de trigo 1 1 1

0111-3/99 Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
1 1 1

01.12-1
Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de
lavoura temporária

0112-1/01 Cultivo de algodão herbáceo 1 1 1

0112-1/02 Cultivo de juta 1 1 1

0112-1/99
Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não
especificadas anteriormente 1 1 1

01.13-0 Cultivo de cana-de-açiícar

0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar 1 1 1

01.14-8 Cultivo de fumo

0114-8/00 Cultivo de fumo 1 1 1

01.15-6 Cultivo de soja

0115-6/00 Cultivo de soja 1 1 1

01.16-4
Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto
sola

0116-4/01 Cultivo de amendoim 1 1 1

0116-4/02 Cultivo de girassol 1 1 1

0116-4/03 Cultivo de mamona 1 1 1

0116-4/99
Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não
especificadas anteriormente 1 1 1

01.19-9
Cultivo de plantas de lavoura temporária não

especificadas anteriormente

0119-9/01 Cultivo de abacaxi 1 1 1

0119-9/02 Cultivo de alho 1 1 1

0119-9/03 Cultivo de batata-inglesa 1 1 1

0119-9/04 Cultivo de cebola 1 1 1

0119-9/05 Cultivo de feijão 1 1 1

0119-9/06 Cultivo de mandioca 1 1 1

0119-9/07 Cultivo de melão 1 1 1

0119-9/08 Cultivo de melancia 1 1 1

0119-9/09 Cultivo de tomate rasteiro 1 1 1

0119-9/99
Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não
especificadas anteriormente 1 1 1

01.2 Horticultura e floricultura

01.21-1 Horticultura

0121-1/01 Horticultura, exceto morango 1 1 1

0121-1/02 Cultivo de morango 1 1 1

01.22-9 Cultivo de flores e plantas omamentais

0122-9/00 Cultivo de flores e plantas ornamentais 1 1 1

01.3 Produção de lavouras permanentes

01.31-8 Cultivo de laranja

0131-8/00 Cultivo de laranja 1 1 1

01.32-6 Cultivo de uva

0132-6/00 Cultivo de uva 1 1 1

01.33-4
Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto
laranja e uva

0133-4/01 Cultivo de açai 1 1 1

0133-4/02 Cultivo de banana 1 1 1

0133-4/03 Cultivo de caju 1 1 1

0133-4/04 Cultivo de citricos, exceto laranja 1 1 1

0133-4/05 Cultivo de coco-da-baia 1 1 1

0133-4/06 Cultivo de guaraná 1 1 1

0133-4/07 Cultivo de maçã ^ 1 1 1
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0133-4/08 Cultivo de mamão 1 1 1

0133-4/09 Cultivo de maracujá 1 1 1

0133-4/10 Cultivo de manga 1 1 1

0133-4/11 Cultivo de pêssego 1 1 1

0133-4/99
Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas
anteriormente 1 1 1

01.34-2 Cultivo de café

0134-2/00 Cultivo de café 1 1 1

01.35-1 Cultivo de cacau

0135-1/00 Cultivo de cacau 1 1 1

01.39-3
Cultivo de plantas de lavoura permanente não

especificadas anteriormente

0139-3/01 Cultivo de chá-da-india 1 1 1

0139-3/02 Cultivo de erva-mate 1 1 1

0139-3/03 Cultivo de pimenta-do-reino 1 1 1

0139-3/04
Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-
reino 1 1 1

0139-3/05 Cultivo de dendê 1 1 1

0139-3/06 Cultivo de seringueira 1 1 1

0139-3/99
Cultivo de outras plantas de lavoura pennanente não
especificadas anteriormente 1 1 1

01.4 Produção de sementes e mudas certificadas

01.41-5 Produção de sementes certificadas

0141-5/01
Produção de sementes certificadas, exceto de fonageiras
para pasto 1 1 1

0141-5/02
Produção de sementes certificadas de forrageiras para
formação de pasto 1 1 1

01.42-3
Produção de mudas e outras formas de propagação
veoetal, certificadas

0142-3/00
Produção de mudas e outras formas de propagação
vegetal, certificadas 1 1 1

01.5 Pecuária

01.51-2 Criação de bovinos

0151-2/01 Criação de bovinos para corte 1 1 1

0151-2/02 Criação de bovinos para leite 1 1 1

0151-2/03 Criação de bovinos, exceto para corte e leite 1 1 1

01.52-1 Criação de outros animais de grande porte

0152-1/01 Criação de bufalinos 1 1 1

0152-1/02 Criação de eqüinos 1 1 1

0152-1/03 Criação de asininos e muares 1 1 1

01.53-9 Criação de caprinos e ovinos

0153-9/01 Criação de caprinos 1 1 1

0153-9/02 Criação de ovinos, inclusive para produção de lã 1 1 1

01.54-7 Criação de suínos

0154-7/00 Criação de suínos 1 1 1

01.55-5 Criação de aves

0155-5/01 Criação de frangos para corte 1 1 1

0155-5/02 Produção de pintos de um dia 1 1 1

0155-5/03 Criação de outros galináceos, exceto para corte 1 1 1

0155-5/04 Criação de aves, exceto galináceos 1 1 1

0155-5/05 Produção de ovos 1 1 1

01.59-8 Criação de animais não especificados anteriormente

0159-8/01 Apicultura 1 1 1

0159-8/02 Criação de animais de estimação 1 1 1

0159-8/03 Criação de escargê 1 1 1

0159-8/04 Criação de bicho-da-seda 1 1 1

0159-8/99
Criação de outros animais não especificados
anteriormente 1 1 1

01.6
Atividades de apoio ã agricultura e à pecuária;
atividades de pós-coiheita

01.61-0 Atividades de apoio ã agricultura

0161-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
3 4 5

0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras 1 1 1

0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 1 1 1

0161-0/99
Atividades de apoio á agricultura não especificadas
anteriormente 3 4 5

01.62-8 Atividades de apoio à pecuária

0162-8/01 Serviço de inseminação artificial em animais 1 1 1

0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos 1 1 1

0162-8/03 Serviço de manejo de animais 1 1 1

0162-8/99
Atividades de apoio á pecuária não especificadas
anteriormente ^ 1 1 1



01.63-6 Atividades de pós-colheita

0163-6/00 Atividades de pós-colheita 1 1 1

01.7 Caça e serviços relacionados

01.70-9 Caça e serviços relacionados

0170-9/00 Caça e serviços relacionados 2 2 2

02 PRODUÇÃO FLORESTAL

02.1 Produção florestal - florestas plantadas

02.10-1 Produção florestai - florestas plantadas

0210-1/01 Cultivo de eucalipto 1 1 1

0210-1/02 Cultivo de acácia-negra 1 1 1

0210-1/03 Cultivo de pinus 1 1 1

0210-1/04 Cultivo de teca 1 1 1

0210-1/05
Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-
negra, pinus e teca 1 1 1

0210-1/06 Cultivo de mudas em viveiros florestais 1 1 1

0210-1/07 Extração de madeira em florestas plantadas 1 1 1

0210-1/08 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas 1 1 1

0210-1/09 Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas 1 1 1

0210-1/99
Produção de produtos não-madeireiros não especificados
anteriormente em florestas plantadas

1 1 1

02.2 Produção florestal - florestas nativas

02.20-9 Produção florestal - florestas nativas

0220-9/01 Extração de madeira em florestas nativas 1 1 1

0220-9/02 Produção de carvão vegetal - florestas nativas 4 4 4

0220-9/03 Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas 1 1 1

0220-9/04 Coleta de látex em florestas nativas 1 1 1

0220-9/05 Coleta de palmito em florestas nativas 1 1 1

0220-9/06 Conservação de florestas nativas 1 1 1

0220-9/99
Coleta de produtos não-madeireiros não especificados
anteriormente em florestas nativas 1 1 1

02.3 Atividades de apoio à produção florestal

02.30-6 Atividades de apoio ã produção florestal

0230-6/00 Atividades de apoio á produção florestal 1 1 1

03 PESCA E AQÜICULTURA

03.1 Pesca

03.11-6 Pesca em água salgada

0311-6/01 Pesca de peixes em água salgada 1 1 1

0311-6/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada 1 1 1

0311-6/03 Coleta de outros produtos marinhos 1 1 1

0311-6/04 Atividades de apoio à pesca em água salgada 1 1 1

03.12-4 Pesca em água doce

0312-4/01 Pesca de peixes em água doce 1 1 1

0312-4/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água doce 1 1 1

0312-4/03 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce 1 1 1

0312-4/04 Atividades de apoio à pesca em água doce 1 1 1

03.2 Aqüicultura

03.21-3 Aqüicultura em água salgada e salobra

0321-3/01 Criação de peixes em água salgada e salobra 1 1 1

0321-3/02 Criação de camarões em água salgada e salobra 1 1 1

0321-3/03 Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra
1 1 1

0321-3/04 Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra
1 1 1

0321-3/05
Atividades de apoio á aquicultura em água salgada e
salobra 1 1 1

0321-3/99
Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e
salobra não especificados anteriormente 1 1 1

03.22-1 Aqüicultura em água doce

0322-1/01 Criação de peixes em água doce 1 1 1

0322-1/02 Criação de camarões em água doce 1 1 1

0322-1/03 Criação de ostras e mexilhões em água doce 1 1 1

0322-1/04 Criação de peixes ornamentais em água doce 1 1 1

0322-1/05 Ranicultura 1 1 1

0322-1/06 Criação de jacaré 1 1 1

0322-1/07 Atividades de apoio á aqüicultura em água doce 1 1 1

0322-1/99
Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não
especificados anteriormente 1 1 1
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EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL
05.0 Extração de carvão mineral

c 3



05.00-3 Extração de carvão mineral

0500-3/01 Extração de carvão mineral 4 4 5

0500-3/02 Beneficiamento de carvão mineral 5 5 5

06 EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

06.0 Extração de petróleo e gás natural

06.00-0 Extração de petróleo e gás natural

0600-0/01 Extração de petróleo e gás natural 4 4 5

0600-0/02 Extração e beneficiamento de xisto 5 5 5

0600-0/03 Extração e tteneficiamento de areias betuminosas 5 5 5

07 EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS

07.1 Extração de minério de ferro

07.10-3 Extração de minério de ferro

0710-3/01 Extração de minério de ferro 4 4 5

0710-3/02
Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de
minério de ferro 5 5 5

07.2 Extração de minerais metálicos não-ferrosos

07.21-9 Extração de minério de alumínio

0721-9/01 Extração de minério de alumínio 4 4 5

0721-9/02 Beneficiamento de minério de alumínio 5 5 5

07.22-7 Extração de minério de estanho

0722-7/01 Extração de minério de estanho 4 4 5

0722-7/02 Beneficiamento de minério de estanho 5 5 5

07.23-5 Extração de minério de manganês

0723-5/01 Extração de minério de manganês 4 4 5

0723-5/02 Beneficiamento de minério de manganês 5 5 5

07.24-3 Extração de minério de metais preciosos

0724-3/01 Extração de minério de metais preciosos 4 4 5

0724-3/02 Beneficiamento de minério de metais preciosos 5 5 5

07.25-1 Extração de minerais radioativos

0725-1/00 Extração de minerais radioativos 5 5 5

07.29-4
Extração de minerais metálicos não-ferrosos não
especificados anteriormente

0729-4/01 Extração de minérios de nióbio e titânio 5 5 5

0729-4/02 Extração de minério de tungstênio 5 5 5

0729-4/03 Extração de minério de niquel 5 5 5

0729-4/04

Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros
minerais metálicos não-ferrosos não especificados
anteriormente 5 5 5

0729-4/05

Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e

outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados
anteriormente 5 5 5

08 EXTRÁÇÃO DE MINERAIS NÁO-METÃLICOS

08.1 Extração de pedra, areia e argila

08.10-0 Extração de pedra, areia e argila

0810-0/01 Extração de ardósia e beneficiamento associado 4 4 5

0810-0/02 Extração de granito e beneficiamento associado 4 4 5

0810-0/03 Extração de mármore e beneficiamento associado 4 4 5

0810-0/04
Extração de calcário e dolomíta e beneficiamento
associado 4 4 5

0810-0/05 Extração de gesso e caulim 4 4 5

0810-0/06
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e
beneficiamento associado 4 4 5

0810-0/07 Extração de argila e beneficiamento associado 4 4 5

0810-0/08 Extração de saibro e beneficiamento associado 4 4 5

0810-0/09 Extração de basalto e beneficiamento associado 4 4 5

0810-0/10 Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração 4 4 5

0810-0/99
Extração e britamento de pedras e outros materiais para
construção e beneficiamento associado 4 4 5

08.9 Extração de outros minerais não-metálicos

08.91-6
Extração de minerais para fabricação de adubos,
fertilizantes e outros produtos aulmicos

0891-6/00
Extração de minerais para fabricação de adubos,
fertilizantes e outros produtos químicos 4 4 5

08.92-4 Extração e refino de sal marinho e sal-gema

0892-4/01 Extração de sal marinho 3 4 5

0892-4/02 Extração de sal-gema 3 4 5

0892-4/03 Refino e outros tratamentos do sal 3 4 5

08.93-2
Extração de gemas (pedras preciosas e
semlpreclosasl

0893-2/00 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
4 4 5

08.99-1
Extração de minerais não-metálIcos não especificados
anteriormente
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0899-1/01 Extração de grafita 4 4 5

0899-1/02 Extração de quartzo 4 4 5

0899-1/03 Extração de amianto 4 4 5

0899-1/99
Extração de outros minerais não-metálicos não
especificados anteriormente 4 4 5

09 ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS

09.1
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás
natural

09.10-6
Atividades de apoio à extração de petróieo e gás
naturai

0910-8/00 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural
2 3 4

09.9
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto
petróleo e qás natural

09.90-4
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto
petróieo e qás natural

0990-4/01 Atividades de apoio á extração de minério de ferro 2 3 4

0990-4/02
Atividades de apoio á extração de minerais metálicos não-
ferrosos 2 3 4

0990-4/03 Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
2 3 4
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10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

10.1 Abate e fabricação de produtos de carne

10.11-2 Abate de reses, exceto suínos

1011-2/01 Frigorífico - abate de bovinos 5 5 5

1011-2/02 Frigorífico - abate de eqüinos 5 5 5

1011-2/03 Frigorífico - abate de ovinos e caprinos 5 5 5

1011-2/04 Frigorífico - abate de bufalinos 5 5 5

1011-2/05
Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de
suínos 5 5 5

10.12-1 Abate de suinos, aves e outros pequenos animais

1012-1/01 Abate de aves 5 5 5

1012-1/02 Abate de pequenos animais 5 5 5

1012-1/03 Frigorífico - abate de suinos 5 5 5

1012-1/04 Matadouro - abate de suinos sob contrato 5 5 5

10.13-9 Fabricação de produtos de carne

1013-9/01 Fabricação de produtos de carne 5 5 5

1013-9/02 Preparação de subprodutos do abate 5 5 5

10.2
Preservação do pescado e fabricação de produtos do
pescado

10.20-1
Preservação do pescado e fabricação de produtos do
pescado

1020-1/01 Preservação de peixes, crustáceos e moluscos 2 3 4

1020-1/02
Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e
moluscos 2 3 4

10.3
Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros
veqetais

10.31-7 Fabricação de conservas de frutas

1031-7/00 Fabricação de conservas de frutas 2 3 4

10.32-5
Fabricação de conservas de legumes e outros
veqetais

1032-5/01 Fabricação de conservas de palmito 2 3 4

1032-5/99
Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais,
exceto palmito 2 3 4

10.33-3 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes

1033-3/01
Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e
legumes 2 3 4

1033-3/02
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes,
exceto concentrados 2 3 4

10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais

10.41-4
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de
milho

1041-4/00
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de
milho 3 4 4

10.42-2
Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo
de milho

1042-2/00
Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de
milho 5 5 5

10.43-1
Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e
de óleos não-comestiveis de animais

1043-1/00
Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de
óleos nâo-comestiveis de animais 5 5 5

10.5 Laticínios

10.51-1 Preparação do leite

1051-1/00 Preparação do leite 3 4 5



10.52.0 Fabricação de laticinios

1052-0/00 Fabricação de laticinios 3 4 5

10.53.8 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

1053-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
3 4 5

10.6
Moagem, fabricação de produtos amiiãceos e de

alimentos para animais

10.61.9
Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do
arroz

1061-9/01 Beneficiamento de arroz 3 3 4

1061-9/02 Fabricação de produtos do arroz 3 3 4

10.62.7 Moagem de trigo e fabricação de derivados

1062-7/00 Moagem de trigo e fabricação de derivados 3 3 4

10.63.5 Fabricação de farinha de mandioca e derivados

1063-5/00 Fabricação de farinha de mandioca e derivados 3 3 4

10.64.3
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto

óleos de milho

1064-3/00
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos
de milho 3 3 4

10.65.1
Fabricação de amidos e fécuias de vegetais e de óleos
de milho

1065-1/01 Fabricação de amidos e fécuias de vegetais 5 5 5

1065-1/02 Fabricação de óleo de milho em bruto 5 5 5

1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado 5 5 5

10.664) Fabricação de alimentos para animais

1066-0/00 Fabricação de alimentos para animais 5 5 5

10.69-4
Moagem e fobricação de produtos de origem vegetal
não especificados anteriormente

1069-4/00
Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não
especificados anteriormente 5 5 5

10.7 Fabricação e refino de açúcar

10.71.6 Fabricação de açúcar em bruto

1071-6/00 Fabricação de açúcar em bruto 5 5 5

10.72-4 Fabricação de açúcar refinado

1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado 5 5 5

1072-4/02 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de tieterraba
5 5 5

10.8 Torrefação e moagem de café

10.81.3 Torrefação e moagem de café

1081-3/01 Beneflclamerito de café 5 5 5

1081-3/02 Torrefação e moagem de café 5 5 5

10.82-1 Fabricação de produtos à base de café

1082-1/00 Fabricação de produtos á base de café 5 5 5

10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios

10.91-1 Fabricação de produtos de panificação

1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação Industrial 3 3 4

1091-1/02
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com
predominância de produção própria 3 3 4

10.92-9 Fabricação de biscoitos e bolachas

1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas 3 3 4

10.93-7
Fabricação de produtos derivados do cacau, de
chocolates e confeitos

1093-7/01
Fabricação de produtos derivados do cacau e de
chocolates 3 3 4

1093-7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes
3 3 4

10.94-5 Fabricação de massas alimentícias

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias 3 3 4

10.95-3
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e
condimentos

1095-3/00
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e
condimentos 3 3 4

10.95-1 Fabricação de alimentos e pratos prontos

1096-1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontos 3 3 4

10.99-6
Fabricação de produtos alimentícios não
especificados anteriormente

1099-6/01 Fabricação de vinagres 3 3 4

1099-6/02 Fabricação de pós alimentícios 3 3 4

1099-6/03 Fabricação de fermentes e leveduras 3 3 4

1099-6/04 Fabricação de gelo comum 3 3 4

1099-6/05 Fabricação de produtos para Infusão (chá, mate, etc.)
3 3 4

1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e arilficlals 3 3 4

1099-6/07
Fabricação de alimentos dietéticos e complementos
alímentares 3 3 4



1099-6/99
Fabricação de outros produtos allmenticios não
especificados anteriormente 3 3 4

11 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS

11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas

11.11-9
Fabricação de aguardentes e outras l>ebldas

destiladas

1111-9/01 Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar 3 3 4

1111-9/02 Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas
3 3 4

11.12-7 Fabricação de vinlio

1112-7/00 Fabricação de vinho 3 3 4

11.13-5 Fabricação de malte, cervejas e chopes

1113-5/01 Fabricação de malte, inclusive malte uísque 3 3 4

1113-5/02 Fabricação de cervejas e chopes 3 3 4

11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólicas

11.21-6 Fabricação de águas envasadas

1121-6/00 Fabricação de águas envasadas 3 3 4

11.22-4
Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-
alcoólicas

1122-4/01 Fabricação de refrigerantes 3 3 4

1122-4/02
Fabricação de chá mate e outros chás prontos para
consumo 3 3 4

1122-4/03
Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos,
exceto refrescos de frutas 3 3 4

1122-4/04 Fabricação de bebidas isotônicas 3 3 4

1122-4/99
Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não
especificadas anteriormente 3 3 4

12 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO

12.1 Processamento Industrial do fumo

12.10-7 Processamento Industrial do fumo

1210-7/00 Processamento industrial do fumo 3 4 5

12.2 Fabricação de produtos do fumo

12.20-4 Fabricação de produtos do fumo

1220-4/01 Fabricação de cigarros 3 4 5

1220-4/02 Fabricação de cigarrilhas e charutos 3 4 5

1220-4/03 Fabricação de filtros para cigarros 3 4 5

1220-4/99
Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros,
cigarrilhas e charutos 3 4 5

13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS

13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis

13.11-1 Preparação e fiação de fibras de algodão

1311-1/00 Preparação e fiação de fibras de algodão 3 4 5

13.12-0
Preparação e fiação de fibras tãxteis naturais, exceto
algodão

1312-0/00
Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto
algodão 3 4 5

13.13-8 Fiação de fibras artificiais e sintéticas

1313-6/00 Fiação de fibras artificiais e sintéticas 3 4 5

13.14-6 Fabricação de linhas para costurar e bordar

1314-6/00 Fabricação de linhas para costurar e bordar 3 4 5

13.2 Tecelagem, exceto malha

13.21-9 Tecelagem de fios de algodão

1321-9/00 Tecelagem de fios de algodão 3 4 5

13.22-7
Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto
algodão

1322-7/00
Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto
algodão 3 4 5

13.23-5 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas

1323-5/00 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas 3 4 5

13.3 Fabricação de tecidos de malha

13.30-8 Fabricação de tecidos de malha

1330-8/00 Fabricação de tecidos de malha 3 4 5

13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

13.40-5 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

1340-5/01
Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos
têxteis e peças do vestuário 3 4 5

1340-5/02
Alvejamento, fingimento e torção em fios, tecidos,

artefatos têxteis e peças do vestuário 3 4 5

1340-5/99
Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos
têxteis e peças do vestuário 3 4 5

13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário

13.51-1 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 3 3 4

13.52-9 Fabricação de artefatos de tapeçaria
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1352-9/00 Fabricação de arlefatos de tapeçaria 3 3 4

13.53-7 Fabricação de artefatos de cordoaria

1353-7/00 Fabricação de arlefatos de cordoaria 3 3 4

13.54-5 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

1354-5/00 Fabricação de tecidos especiais, inclusive arlefatos 3 4 5

13.59-6
Fabricação de outros produtos tãxteis não
especificados anteriormente

1359-6/00
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados
anteriormente 3 4 5

14
CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS

14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios

14.11-8 Confecção de roupas intimas

1411-8/01 Confecção de roupas intimas 1 2 3

1411-8/02 Facção de roupas intimas 1 2 3

14.12-6
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas

intimas

1412-6/01
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e
as confeccionadas sob medida 1 2 3

1412-6/02
Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto
roupas intimas 1 2 3

1412-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas
1 2 3

14.13-4 Confecção de roupas profissionais

1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1 2 3

1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1 2 3

1413-4/03 Facção de roupas profissionais 1 2 3

14.14-2
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para

segurança e proteção

1414-2/00
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para
segurança e proteção 2 3 4

14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem

14.21-5 Fabricação de meias

1421-5/00 Fabricação de meias 2 3 4

14.22-3
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em

maiharias e tricotaaens. exceto meias

1422-3/00
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em
maiharias e tricotagens, exceto meias 2 3 4

15

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE
ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E

CALCADOS

15.1 Curtimento e outras preparações de couro

15.10-6 Curtimento e outras preparações de couro

1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro 5 5 5

15.2
Fabricação de artigos para viagem e de artefatos
diversos de couro

15.21-1
Fabricação de artigos para viagem, trolsas e
semelhantes de gualouer material

1521-1/00
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes
de qualquer material 3 3 4

15.26-7
Fabricação de artefatos de couro não especificados
anteriormente

1529-7/00
Fabricação de artefatos de couro não especificados
anteriormente 3 3 4

15.3 Fabricação de calçados

15.31-9 Fabricação de calçados de couro

1531-9/01 Fabricação de calçados de couro 3 3 4

1531-9/02 Acabamento de calçados de couro sob contrato 3 3 4

15.32-7 Fabricação de tênis de qualquer material

1532-7/00 Fabricação de tênis de qualquer material 3 3 4

15.33-5 Fabricação de calçados de material sintético

1533-5/00 Fabricação de calçados de material sintético 3 3 4

15.39-4
Fabricação de calçados de materiais não

especificados anteriormente

1539-4/00
Fabricação de calçados de materiais não especificados
anteriormente 3 3 4

15.4
Fabricação de partes para calçados, de qualquer

material

15.40-8
Fabricação de partes para calçados, de qualquer
material

1540-8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material
3 3 4

16 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA

16.1 Desdobramento de madeira

16.10-2 Desdobramento de madeira

1610-2/01 Serrarias com desdobramento de madeira 4 4 5



1610-2/02 Serrarias sem desdobramerrto de madeira 4 4 5

16.2
Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material

trancado, exceto móveis

16.21-8
Fabricação de madeira laminada e de chapas de

madeira compensada, prensada e aalomerada

1621-8/00
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira
compensada, prensada e aglomerada 4 4 5

16.22-8
Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de
carpintaria para construção

1622-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 4 4 5

1622-6/02
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de
madeira para instalações industriais e comerciais

4 4 5

1622-6/99
Fabricação de outros artigos de carpintaria para
construção 4 4 5

16.23-4
Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens
de madeira

1623-4/00
Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de
madeira 4 4 5

16.29-3

Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça,
vime e material trançado não especificados
anteriormente, exceto móveis

1629-3/01
Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto
móveis 4 4 5

1629-3/02
Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha,
vime e outros materiais trançados, exceto móveis

4 4 5

17
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS
DE PAPEL

17.1
Fabricação de celulose e outras pastas para a
fabricação de papel

17.10-9
Fabricação de celulose e outras pastas para a
fabricação de papel

1710-9/00
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação
de papel 5 5 5

17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão

17.21-4 Fabricação de papei

1721-4/00 Fabricação de papel 5 5 5

17.22-2 Fabricação de cartolina e papel-cartão

1722-2/00 Fabricação de cartolina e papel-cartão 5 5 5

17.3
Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado

17.31-1 Fabricação de embalagens de papel

1731-1/00 Fabricação de emtralagens de papel 3 4 5

17.32-0 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão

1732-0/00 Fabricação de embalagens de cartolina e papei-cartão
3 4 5

17.33-8
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão
ondulado

1733-8/00
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão
ondulado 5 5 5

17.4
Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina,

papel-cartão e papelão ondulado

17.41-9

Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado para uso comercial e de
escritório

1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos 3 4 5

1741-9/02
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e
papelão ondulado para uso comercial e de escritório

3 4 5

17.42-7
Fabricação de produtrss de papel para usos doméstico
e hialénico-sanitário

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis 3 4 5

1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos 3 4 5

1742-7/99
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e
higiénicosanitário não especificados anteriormente

3 4 5

17.49-4

Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel,
cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não
esoeclficados anteriormente

1749-4/00

Fabricação de produtos de pastas celulósicas. papel,
cartolina, papei-cartão e papelão ondulado não
especificados anteriormente 3 4 5

18 IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES

18.1 Atividade de Impressão

18.11-3
Impressão de jornais, livros, revistas e outras

publicações oeriódlcas

1811-3/01 Impressão de jornais 3 3 4

1811-3/02
Impressão de livros, revistas e outras publicações
pericMicas 2 3 4



18.12-1 Impressão de material de segurança

1812-1/00 Impressão de material de segurança 2 3 4

18.13-0 Impressão de materiais para outros usos

1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário 2 3 4

1813-0/99 Impressão de material para outros usos 2 3 4

18.2 Serviços de pré-Impressão e acabamentos gráficos

18.21-1 Serviços de pré-impressão

1821-1/00 Serviços de pré-impressão 2 2 2

18.22-9 Serviços de acabamentos gráficos

1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificaçáo 1 2 3

1822-9/99
Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação
e plastificaçáo 1 2 3

18.3
Reprodução de materiais gravados em qualquer
suDOíte

18.30-0
Reprodução de materiais gravados em qualquer
suDorte

1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte 1 2 3

1830-0/02 Reprodução de vídeo em qualquer suporte 1 2 3

1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte 1 2 3

19
fabricaçAo de coque, de produtos
DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS

19.1 Coquerias

19.10-1 Coquerias

1910-1/00 Coquerias 5 5 5

19.2 Fabricação de produtos derivados do petróieo

19.21-7 Fabricação de produtos do refino de petróleo

1921-7/00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 5 5 5

19.22-5
Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto
Dixtdutos do refino

1922-5/01 Formulação de combustíveis 5 5 5

1922-5/02 Rerrefino de óleos lubrificantes 5 5 5

1922-5/99
Fabricação de outros produtos derivados do petróleo,
exceto produtos do refino 5 5 5

19.3 Fabricação de biocombustiveis

19.31-4 Fabricação de álcool

1931-4/00 Fabricação de álcool 5 5 5

19.32-2 Fabricação de biocombustiveis, exceto álcool

1932-2/00 Fabricação de biocombustiveis, exceto álcool 5 5 5

20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos

20.11-8 Fabricação de cloro e álcalis

2011-8/00 Fabricação de cloro e álcalis 5 5 5

20.12-6 Fabricação de intermediários para fertilizantes

2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes 5 5 5

20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes

2013-4/01 Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerals
5 5 5

2013-4/02
Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-
mlnerais 5 5 5

20.14-2 Fabricação de gases industriais

2014-2/00 Fabricação de gases industriais 5 5 5

20.19-3
Fabricação de produtos químicos inorgânicos não

especificados anteriormente

2019-3/01 Elaboração de combustíveis nucleares 5 5 5

2019-3/99
Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não
especificados anteriormente 5 5 5

20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos

20.21-5 Fabricação de produtos petroquímicos básicos

2021-5/00 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 5 5 5

20.22-3
Fabricação de intermediários para plastificantes,
resinas e fibras

2022-3/00
Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e
fibras 5 5 5

20.29-1
Fabricação de produtos químicos orgânicos não
especificados anteriormente

2029-1/00
Fabricação de produtos químicos orgânicos não
especificados anteriormente 5 5 5

20.3 Fabricação de resinas e elastõmeros

20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas 5 5 5

20.32-1 Fabricação de resinas termofixas

2032-1/00 Fabricação de resinas termofixas 5 5 5

"203-9 Fabricaçáp de elastómeros

í



2033-9/00 Fabricação de elastômeros 5 5 5

20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

2040-1/00 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 5 5 5

20.5
Fabricação de defensivos agricoias e desinfestantes
domissanitários

20.51-7 Fabricação de defensivos agricoias

2051-7/00 Fabricação de defensivos agrícolas 5 5 5

20.52-5 Fabricação de desinfestantes domissanitários

2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários S 5 5

20.6

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de
iimpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoai

20.61-4 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 5 5 5

20.62-2 Fabricação de produtos de iimpeza e poiimento

2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e poiimento 5 5 5

20.63-1
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e
de higiene pessoai

2063-1/00
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal 5 5 5

20.7
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, iacas e
produtos afins

20.71-1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e Iacas

2071-1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e Iacas 5 5 5

20.72-0 Fabricação de tintas de impressão

2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão 5 5 5

20.73-8
Fabricação de impermeabliizantes, solventes e
produtos afins

2073-8/00
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos
afins 5 5 5

20.9
Fabricação de produtos e preparados químicos
diversos

20.91-6 Fabricação de adesivos e seiantes

2091-6/00 Fabricação de adesivos e seiantes 5 5 5

20.92-4 Fabricação de explosivos

2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes 5 5 5

2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos 5 5 5

2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança 5 5 5

20.93-2 Fabricação de aditivos de uso industriai

2093-2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial 5 5 5

20.94-1 Fabricação de catalisadores

2094-1/00 Fabricação de cataiisadores 5 5 5

20.99-1
Fabricação de produtos químicos não especificados
anteriormente

2099-1/01
Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e
produtos quimicos para fotografia 5 5 5

2099-1/99
Fabricação de outros produtos químicos não
especificados anteriormente 5 5 5

21
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMíCOS E
FARMACÊUTICOS

21.1 Fabricação de produtos farmoquimicos

21.10-6 Fabricação de produtos farmoquimicos

2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquimicos 5 5 5

21.2 Fabricação de produtos farmacêuticos

21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso humano

2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
5 5 5

2121-1/02
Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso
humano 5 5 5

2121-1/03
Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso
humano 5 5 5

21.22-0 Fabricação de medicamentos para uso veterinário

2122-0/00 Fabricação de medicamentos para uso veterinário 5 5 5

21.23-8 Fabricação de preparações farmacêuticas

2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas 5 5 5

22
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE
MATERIAL PLÃSTICO

22.1 Fabricação de produtos de borracha

22.11-1 Fabricação de pneumáticos e de cámaras-de-ar

2211-1/00 Fabricação de pneumáticos e de cãmaras-de-ar 5 5 5

22.12-9 Reforma de pneumáticos usados

2212-9/00 Reforma de pneumáticos usados 5 5 5

r "55:tc=6-
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Fabricação de artefotos de borracha não

especificados anteriormente



2219-6/00
Fabricação de artefatos de borracha não especificados
anteriormente 5 5 5

22.2 Fabricação de produtos de material plástico

22.21-8
Fabricação de laminados planos e tubulares de
material plástico

2221-8/00
Fabricação de laminados planos e tubulares de material
plástico 5 5 5

22.22-6 Fabricação de embalagens de material plástico

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico 5 5 5

22.23-4
Fabricação de tubos e acessórios de material plástico
oara uso na construção

2223-4/00
Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para
uso na construção 5 5 5

22.29-3
Fabricação de artefatos de material plástico não
esoecificados anteriormente

2229-3/01
Fabricação de artefatos de material plástico para uso
pessoal e doméstico 5 5 5

2229-3/02
Fabricação de artefatos de material plástico para usos
Industriais 5 5 5

2229-3/03
Fabricação de artefatos de material plástico para uso na
construção, exceto tubos e acessórios 5 5 5

2229-3/99
Fabricação de artefatos de material plástico para outros
usos náo especificados anteriormente 5 5 5

23
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÀO-
METÁLICOS

23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro

23.11-7 Fabricação de vidro plano e de segurança

2311-7/00 Fabricação de vidro plano e de segurança 5 5 5

23.12-S Fabricação de embalagens de vidro

2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro 5 5 5

23.19-2 Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro 3 4 5

23.2 Fabricação de cimento

23.20-6 Fabricação de cimento

2320-6/00 Fabricação de cimento 5 5 5

23.3
Fabricação de artefatos de concreto, cimento,

fibrocimento, qesso e materiais semelhantes

23.30-3
Fabricação de artefatos de concreto, cimento,

fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

2330-3/01
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto
armado, em série e sob encomenda 3 4 5

2330-3/02
Fabricação de artefatos de cimento para uso na
construção 3 4 5

2330-3/03
Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na

construção 3 4 5

2330-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 3 4 5

2330-3/05
Preparação de massa de concreto e argamassa para
construção 3 4 5

2330-3/99
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto,
cimento, fibrocimento. gesso e materiais semelhantes

3 4 5

23.4 Fabricação de produtos cerâmicos

23.41-9 Fabricação de produtos cerâmicos refratários

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários 5 5 5

23.42-7
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários

oara uso estrutural na construção

2342-7/01 Fabricação de azulejos e pisos 5 5 5

2342-7/02
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para
uso na construção, exceto azulejos e pisos 5 5 5

23.49-4
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não

esoecificados anteriormente

2349-4/01 Fabricação de material sanitário de cerâmica 5 5 5

2349-4/99
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não
especificados anteriormente 5 5 5

23.9
Apareihamento de pedras e fabricação de outros
produtos de minerais não-metáiicos

23.91-5 Apareihamento e outros trabalhos em pedras

2391-5/01 Britamento de pedras, exceto associado á extração 5 5 5

2391-5/02
Apareihamento de pedras para construção, exceto
associado á extração 5 5 5

2391-5/03
Apareihamento de placas e execução de trabalhos em
mármore, granito. ardósia e outras pedras 5 5 5

23.92-3 Fabricação de cal e gesso

2392-3/00 Fabricação de cal e gesso 5 5 5

23.99-1
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
não especificados anteriormente

2399-1/01
Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros
trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 5 5 5

2399-1/02 Fabricação de abrasivos 5 5 5



2399-1/99
Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos
não especificados anteriormente 5 5 5

24 METALURGIA

24.1 Produção de ferro-gusa e de férroligas

24.11-3 Produção de ferro-gusa

2411-3/00 Produção de ferro-gusa 5 5 5

24.12-1 Produção de férroligas

2412-1/00 Produção de férroligas 5 5 5

24.2 Siderurgia

24.21-1 Produção de semi-acabados de aço

2421-1/00 Produção de semi-acabados de aço 5 5 5

24.22-9 Produção de laminados planos de aço

2422-9/01
Produção de laminados planos de aço ao cartxtno,
revestidos ou não 5 5 5

2422-9/02 Produção de laminados planos de aços especiais 5 5 5

24.23-7 Produção de laminados longos de aço

2423-7/01 Produção de tubos de aço sem costura 5 5 5

2423-7/02 Produção de laminados longos de aço, exceto tubos
5 5 5

24.24-5
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de

aco

2424-5/01 Produção de arames de aço 5 5 5

2424-5/02
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço,
exceto arames 5 5 5

24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura

24.31-8 Produção de tubos de aço com costura

2431-8/00 Produção de tubos de aço com costura 5 5 5

24.39-3 Produção de outros tubos de ferro e aço

2439-3/00 Produção de outros tubos de ferro e aço 5 5 5

24.4 Metalurgia dos metais não-ferrosos

24.41-5 Metalurgia do alumínio e suas ligas

2441-5/01 Produção de alumínio e suas ligas em fonnas primárias
5 5 5

2441-5/02 Produção de laminados de alumínio 5 5 5

24.42-3 Metalurgia dos metais preciosos

2442-3/00 Metalurgia dos metais preciosos 5 5 5

24.43-1 Metalurgia do cobre

2443-1/00 Metalurgia do cobre 5 5 5

24.49-1
Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não
especificados anteriormente

2449-1/01 Produção de zinco em formas primárias 5 5 5

2449-1/02 Produção de laminados de zinco 5 5 5

2449-1/03 Produção de ãnodos para galvanoplastia 5 5 5

2449-1/99
Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não
especificados anteriomnente 5 5 5

24.5 Fundição

24.51-2 Fundição de ferro e aço

2451-2/00 Fundição de ferro e aço 5 5 5

24.52-1 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas

2452-1/00 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas 5 5 5

25
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

25.1
Fabricação de estruturas metálicas e obras de
caldeiraria pesada

25.11-0 Fabricação de estruturas metálicas

2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas 4 4 5

25.12-8 Fabricação de esquadrías de metal

2512-8/00 Fabricação de esquadrías de metal 4 4 5

25.13-6 Fabricação de obras de caldeiraria pesada

2513-6/00 Fabricação de obras de caldeiraria pesada 5 5 5

25.2
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e

caldeiras

25.21-7
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e

caldeiras para aquecimento centrai

2521-7/00
Fabricação de tanques, resen/atórios metálicos e caldeiras
para aquecimento central 5 5 5

25.22-5
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto
Dera aquecimento central e para veículos

2522-5/00
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para
aquecimento central e para veículos 5 5 5

25.3
Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de
tratamento de metais

25.31-4
Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos
e suas liqas

-2631=4/B1 Produção de forjados de aço 5 5 5



2531-4/02 Produção de forjados de metais nâo-ferrosos e suas ligas
5 5 5

25.32-2
Produção de artefatos estampados de metal;
metalurgia do pó

2532-2/01 Produção de artefatos estampados de metal 4 4 5

2532-2/02 Metalurgia do pó 5 5 5

25.39-0
Serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento em metais

2539-0/01 Serviços de usinagem, tornearia e solda 4 4 5

2539-0/02 Serviços de tratamento e revestimento em metais 4 4 5

25.4
Fabricação de artigos de cuteiaria, de serraiheria e

ferramentas

25.41-1 Fabricação de artigos de cuteiaria

2541-1/00 Fabricação de artigos de cuteiaria 3 4 5

25.42-0
Fabricação de artigos de serraiheria, exceto

esguadrias

2542-0/00 Fabricação de artigos de serraiheria, exceto esguadrias
3 4 5

25.43-8 Fabricação de ferramentas

2543-8/00 Fabricação de ferramentas 3 4 5

25.S
Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e
munições

25.50-1
Fabricação de equipamento liéiico pesado, armas de

fogo e munições

2550-1/01
Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto
veículos militares de combate 5 5 5

2550-1/02 Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições
5 5 5

25.9
Fabricação de produtos de metai não especificados

anteriormente

25.91-8 Fabricação de embaiagens metálicas

2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas 4 4 5

25.92-6 Fabricação de produtos de trefiiados de metai

2592-6/01
Fabricação de produtos de trefriados de metal
padronizados 4 4 5

2592-6/02
Fabricação de produtos de trefiiados de metal, exceto
padronizados 4 4 5

26.93-4
Fabricação de artigos de metai para uso doméstico e
pessoai

2593-4/00
Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e
pessoal 4 4 5

25.99-3
Fabricação de produtos de metai não especificados

anteriormente

2599-3/01
Serviços de confecção de armações metálicas para a
construção 4 4 5

2599-3/02 Serviço de corte e dobra de metais 4 4 5

2599-3/99
Fabricação de outros produtos de metal não especificados
anteriormente 5 5 5

26
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS

26.1 Fabricação de componentes eletrônicos

26.10-6 Fabricação de componentes eletrônicos

2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos 3 3 4

26.2
Fabricação de equipamentos de informática e
periféricos

26.21-3 Fabricação de equipamentos de informática

2621-3/00 Fabricação de equipamentos de Informática 3 3 4

26.22-1
Fabricação de periféricos para equipamentos de
informática

2622-1/00
Fabricação de periféricos para equipamentos de
Informática 3 3 4

26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação

26.31-1
Fabricação de equipamentos transmissores de
comunicação

2631-1/00
Fabricação de equipamentos transmissores de
comunicação, peças e acessórios 3 3 4

26.32-9
Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros
eguioamentos de comunicação

2632-9/00
Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação, peças e acessórios

3 3 4

26.4
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e amplificação de áudio e video

26.40-0
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e amplificação de áudio e video

2640-0/00
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e amplificação de áudio e vídeo 3 3 4

1M



26.5
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida,

teste e controle: cronômetros e reióqios

26.51-5
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida,

teste e controle

2651-5/00
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste
e controle 3 3 4

26.52-3 Fabricação de cronômetros e relógios

2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios 3 3 4

26.6
Fabricação de aparelhos eletromédicos e

eletroteraoéuticos e equipamentos de Irradiação

26.60-4
Fabricação de aparelhos eletromédicos e
eletroterapéuticos e equipamentos de irradiação

2660-4/00
Fabricação de aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 4 4 5

26.7
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos,
fotoqrãficos e cinematoqrãficos

26.70-1
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos,

fotoqrãficos e cinematoqrãficos

2670-1/01
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos,
peças e acessórios 3 3 4

2670-1/02
Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios 3 3 4

26.8 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

26.80-9 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

2680-9/00 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas
3 3 4

27
FABRICAÇÃO OE MÁQUINAS, APARELHOS E
MATERIAIS ELÉTRICOS

27.1
Fabricação de geradores, transformadores e motores
elétricos

27.10-4
Fabricação de geradores, transformadores e motores
elétricos

2710-4/01
Fabricação de geradores de corrente continua e
alternada, peças e acessórios 3 4 4

2710-4/02
Fabricação de transformadores, indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios

3 4 4

2710-4/03 Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios
3 4 4

27.2
Fabricação de pilhas, baterias e acumuiadores
elétricos

27.21-0
Fabricação de pilhas, baterias e acumuiadores
elétricos, exceto para veículos automotores

2721-0/00
Fabricação de pilhas, baterias e acumuiadores elétricos,
exceto para veículos automotores

27.22-8
Fabricação de baterias e acumuiadores para veículos
automotores

2722-8/01
Fabricação de baterias e acumuiadores para veículos
automotores 5 5 5

2722-8/02
Recondicionamento de baterias e acumuiadores para
veículos automotores 5 5 5

27.3
Fabricação de equipamentos para distribuição e
controle de enerqía elétrica

27.31-7
Fabricação de aparelhos e equipamentos para
distribuição e controle de enerqia elétrica

2731-7/00
Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição
e controle de energia elétrica 3 4 5

27.32-5
Fabricação de material elétrico para Instalações em
circuito de consumo

2732-5/00
Fabricação de material elétrico para instalações em
circuito de consumo 3 4 5

27.33-3
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos
Isolados

2733-3/00 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados
3 4 5

27.4
Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de
iluminação

27.40-6
Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de
iluminação

2740-6/01 Fabricação de lâmpadas 3 4 5

2740-6/02
Fabricação de luminárias e outros equipamentos de
iluminação 3 4 5

27.5 Fabricação de eletrodomésticos

27.51-1
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de
lavar e secar oara uso doméstico

2751-1/00
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar
e secar para uso doméstico, peças e acessórios

4 4 5

27.59-7
Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não
especificados anteriormente

2759-7/01
Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e
acessórios 4 4 5



2759-7/99
Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não
especificados anteriormente, peças e acessórios 4 4 5

27.9
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não
especificados anteriormente

27.90-2
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não
especificados anteriormente

2790-2/01
Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de
carvão e grafita para uso elétrico, eletrolmãs e isoladores 5 5 5

2790-2/02 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 4 4 5

2790-2/99
Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos
não especificados anteriormente 5 5 5

28 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

28.1
Fabricação de motores, bombas, compressores e
equipamentos de transmissão

28.11-9
Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões

e veículos rodoviários

2811-9/00
Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios,
exceto para aviões e veículos rodoviários 5 5 5

28.12-7
Fabricação de equipamentos hidráulicos e
pneumáticos. exceto válvulas

2812-7/00
Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos,
peças e acessórios, exceto válvulas 5 5 5

28.13-S
Fabricação de válvulas, registros e dispositivos

semelhantes

2813-5/00
Fabricação de válvulas, registros e dispositivos
semelhantes, peças e acessórios 5 5 5

28.14-3 Fabricação de compressores

2814-3/01
Fabricação de compressores para uso industrial, peças e
acessórios 5 5 5

2814-3/02
Fabricação de compressores para uso não-industrial,
peças e acessórios 5 5 5

28.15-1
Fabricação de equipamentos de transmissão para fins
Industriais

2815-1/01 Fabricação de rolamentos para fins industriais 5 5 5

2815-1/02
Fabricação de equipamentos de transmissão para fins
industriais, exceto rolamentos 5 5 5

28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral

28.21-6
Fabricação de aparelhos e equipamentos para

Instalações térmicas

2821-6/01

Fabricação de fomos industriais, aparelhos e
equipamentos não-elétricos para instalações térmicas,
peças e acessórios 5 5 5

2821-6/02
Fabricação de estufas e fomos elétricos para fins
industriais, peças e acessórios 5 5 5

28.22-4
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos
para transporte e elevação de cargas e pessoas

2822-4/01
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

5 5 5

2822-4/02
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas, peças e acessórios

5 5 5

28.23-2
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e comercial

2823-2/00

Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industriai e comercial, peças e
acessórios 5 5 5

28.24-1
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar
condicionado

2824-1/01
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar
condicionado para uso industriai 5 5 5

2824-1/02
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar
condicionado para uso não-industrial 5 5 5

28.25-9
Fabricação de máquinas e equipamentos para

saneamento básico e ambiental

2825-9/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para
saneamento básico e ambiental, peças e acessórios

5 5 5

28.29-1
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral
não especificados anteriormente

2829-1/01

Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros
equipamentos não-eletrônicos para escritório, peças e
acessórios 4 4 4

2829-1/99
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso
geral não especificados anteriormente, peças e acessórios

4 4 4

28.3
Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos

para a agricultura e pecuária ^



28.31-3 Fabricação de tratores agricolas

2831-3/00 -abricaçáo de tratores agricolas. peças e acessórios 5 5 5

28.32-1 fabricação de equipamentos para Irrigação agricola

2832-1/00
Fabricação de equipamentos para irrigação agricola,
peças e acessórios 5 5 5

28.33-0
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
aoricultura e pecuária, exceto para Irrigação

2833-0/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para a
agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para
rrigação 5 5 5

28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta

28.40-2 Fabricação de máquinas-ferramenta

2840-2/00 Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 5 5 5

28.5
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na
extração mineral e na construção

28.51-8
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
orospeccão e extração de petróleo

2851-8/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
prospeajão e extração de petróleo, peças e acessórios 5 5 5

28.52-6

Fabricação de outras máquinas e equipamentos para
uso na extração mineral, exceto na extração de
oetróleo

2852-6/00

Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso
na extração mineral, peças e acessórios, exceto na
extração de petróleo 5 5 5

28.53-4 Fabricação de tratores, exceto agricolas

2853-4/00
Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto
agricolas 5 5 5

28.54-2

Fabricação de máquinas e equipamentos para
terraplanagem, pavimentação e construção, exceto
tratores

2854-2/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para
terraplanagem, pavimentação e construção, peças e
acessórios, exceto tratores 5 5 5

28.6
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso
Industrial especifico

28.61-5
Fabricação de máquinas para a Indústria metalúrgica,
exceto máquinas-ferramenta

2861-5/00
Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica,
peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 5 S 5

28.62-3
Fabricação de máquinas e equipamentos para as
Indústrias de alimentos. t>ebldas e fumo

2862-3/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e
acessórios 5 5 5

28.63-1
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
Indústria tãxtil

2863-1/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria
têxtil, peças e acessórios 5 5 5

28.644)
Fabricação de máquinas e equipamentos para as

Indústrias do vestuário, do couro e de calcados

2864-0/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para as
indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e
acessórios 5 5 5

28.65-8
Fabricação de máquinas e equipamentos para as

Indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos

2865-8/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para as
indústrias de celulose, papei e papelão e artefatos, peças
e acessórios 5 5 5

28.65-6
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
Indústria do plástico

2866-6/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para a Indústria
do plástico, peças e acessórios

28.69-1
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso
Industrial especifico não especificados anterionnente

2869-1/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para uso
industriai especifico não especificados anteriormente,
peças e acessórios 5 5 5

29
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
REBOQUES E CARROCERIAS

29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

29.10-7 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

2910-7/01 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 5 5 5

2910-7/02
Fabricação de chassis com motor para automóveis,
camionetas e utilitários /^, 5 5 5



2910-7/03
Fabricação de motores para automóveis, camionetas e
utiiitários 5 5 5

29.2 Fabricação de caminhões e ônibus

29.20-4 Fabricação de caminhões e ônibus

2920-4/01 Fabricação de caminhões e ônibus 5 5 5

2920-4/02 Fabricação de motores para caminhões e ônibus 5 5 5

29.3
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para

veículos automotores

29.30-1
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para
veicuios automotores

293O-1/01
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para
caminhões 5 5 5

2930-1/02 Fabricação de carrocerias para ônibus 5 5 5

2930-1/03
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para
outros veicuios automotores, exceto caminhões e ônibus

5 5 5

29.4
Fabricação de peças e acessórios para veicuios

automotores

29.41-7
Fabricação de peças e acessórios para o sistema

motor de veicuios automotores

2941-7/00
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor
de veicuios automotores 5 5 5

29.42-5
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de
marcha e transmissão de veicuios automotores

2942-5/00
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de
marcha e transmissão de veículos automotores

5 5 5

29.43-3
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de
freios de veicuios automotores

2943-3/00
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de
freios de veicuios automotores 5 5 5

29.44-1
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de
direção e suspensão de veicuios automotores

2944-1/00
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de
direção e suspensão de veicuios automotores 5 5 5

29.45-0
Fabricação de materiai eiétrico e eletrônico para

veicuios automotores, exceto baterias

2945-0/00
Fabricação de material eiétrico e eletrônico para veicuios
automotores, exceto baterias 4 4 4

29.49-2
Fabricação de peças e acessórios para veicuios
automotores não esoecificados anteriormente

2949-2/01
Fabricação de bancos e estofados para veículos
automotores 4 4 4

2949-2/99
Fabricação de outras peças e acessórios para veículos
automotores não especificadas anteriormente

5 5 5

29.5
Recondicionamento e recuperação de motores para
veículos automotores

29.50-6
Recondicionamento e recuperação de motores para

veicuios automotores

2950-6/00
Recondicionamento e recuperação de motores para
veicuios automotores 3 4 4

30
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE
TRANSPORTE. EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES

30.1 Construção de embarcações

30.11-3 Construção de embarcações e estruturas flutuantes

3011-3/01 Construção de embarcações de grande porte 4 4 5

3011-3/02
Construção de embarcações para uso comercial e para
usos especiais, exceto de grande porte 4 4 5

30.12-1 Construção de embarcações para esporte e lazer

3012-1/00 Construção de embarcações para esporte e iazer 4 4 5

30.3 Fabricação de veicuios ferroviários

30.31-8
Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais

rodantes

3031-8/00
Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais
rodantes 5 5 5

30.32-6
Fabricação de peças e acessórios para veicuios

ferroviários

3032-8/00
Fabricação de peças e acessórios para veicuios
ferroviários 5 5 5

30.4 Fabricação de aeronaves

30.41-5 Fabricação de aeronaves

3041-5/00 Fabricação de aeronaves 5 5 5

30.42-3
Fabricação de turbinas, motores e outros

componentes e pecas para aeronaves

3042-3/00
Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e
peças para aeronaves 5 5 5

30.5 Fabricação de veicuios militares de combate

30.50-4 Fabricação de veicuios militares de combate



3050-4/00 Fabricação de veículos militares de combate 5 5 5

30.9
Fabricação de equipamentos de transporte não
especificados anteriormente

30.91-1 Fabricação de motocicietas

3091-1/01 Fabricação de motocicletas 5 5 5

3091-1/02 Fabricação de peças e acessórios para motoddetas
5 5 5

30.92-0 Fabricação de bicicietas e triciclos não-motorizados

3092-0/00
Fabricação de bicicietas e triciclos não-mrritorizados, peças
e acessórios 5 5 5

30.99-7
Fabricação de equipamentos de transporte não
especificados anteriormente

3099-7/00
Fabricação de equipamentos de transporte não
especificados anteriormente 5 5 5

31 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

31.0 Fabricação de móveis

31.01-2 Fabricação de móveis com predominância de madeira

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira
4 4 5

31.02-1 Fabricação de móveis com predominância de metal

3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal 4 4 5

31.03-9
Fabricação de móveis de outros materiais, exceto
madeira e metal

3103-9/00
Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira
e metal 4 4 5

31.04-7 Fabricação de colchões

3104-7/00 Fabricação de coictiões 4 4 5

32 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.1
Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e
semelhantes

32.11-6
Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de
ourivesaria e joalheria

3211-6/01 Lapidação de gemas 2 2 3

3211-6/02 Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria 2 2 3

3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas 4 4 4

32.12-4 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3212-4/00 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 2 2 3

32.2 Fabricação de instrumentos musicais

32.20-5 Fabricação de instrumentos musicais

3220-5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios
2 2 3

32.3 Fabricação de artefetos para pesca e esporte

32.30-2 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

3230-2/00 Fabricação de artefatos para pesca e esporte 2 2 3

32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos

32.40-0 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos

3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos 3 3 3

3240-0/02
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios
não associada á iocarirão 3 3 4

3240-0/03
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios
associada á locação 3 3 4

3240-0/99
Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não
especificados anteriormente 3 3 4

32.S
Fabricação de instrumentos e materiais para uso
médico e odontolóqico e de artiqos ópticos

32.50-7
Fabricação de instrumentos e materiais para uso

médico e odontolóqico e de artiqos ópticos

3250-7/01
Fabricação de instrumentos nâo-eietrônicos e utensílios
para uso médico, cinúrgico, odontoiógico e de laboratório

3 3 4

3250-7/02
Fabricação de mobiliário para uso médico, cinúrgico,
cxlontoiógico e de laboratório 3 3 4

3250-7/03

Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em gerai sob
encomenda 3 3 4

3250-7/04

Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de
defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em gerai, exr^to
sob encomenda 3 3 4

3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia
3 3 4

3250-7/06 Serviços de prótese dentária 3 3 4

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos 3 3 4

3250-7/09 Serviço de laboratório óptico 2 3 4

32.9 Fabricação de produtos diversos

32.91-4 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras



3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 4 4 5

32.92-2
Fabricação de equipamentos e acessórios para
sequranca e proteção pessoai e profissionai

3292-2/01
Fabricação de roupas de proteção e segurança e
resistentes a fogo 4 4 5

3292-2/02
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança
pessoai e profissional 4 4 5

32.99-0
Fabricação de produtos diversos não especificados
anteriormente

3299-0/01 Fabricação de guarda-chuvas e similares 3 3 4

3299-0/02
Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para
escritório 3 3 4

3299-0/03
Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer
material, exceto luminosos 3 3 4

3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos 3 3 4

3299-0/05 Fabricação de aviamentos para costura 4 4 5

3299-0/06 Fabricação de veias, inclusive decorativas 4 4 5

3299-0/99
Fabricação de produtos diversos não especificados
anteriormente 4 4 5

33
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
maquinas e equipamentos

33.1 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos

33.11-2
Manutenção e reparação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras, exceto para veículos

3311-2/00
Manutenção e reparação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras, exceto para veículos 4 4 5

33.12-1
Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos
e ópticos

3312-1/02
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de
medida, teste e controle 3 3 4

3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e
eietroterapêuticos e equipamentos de irradiação

3 3 4

3312-1/04
Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos
ópticos 3 3 4

33.13-9
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
elétricos

3313-9/01
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e
motores elétricos 3 3 4

3313-9/02
Manutenção e reparação de baterias e acumuladotes
elétricos, exceto para veículos 3 3 4

3313-9/99
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e
materiais elétricos não especificados anteriormente

3 3 4

33.14-7
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
da indústria mecânica

3314-7/01
Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-
elétricas 3 3 4

3314-7/02
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e
pneumáticos, exceto válvulas 3 3 4

3314-7/03 Manutenção e reparação de válvulas industriais 3 3 4

3314-7/04 Manutenção e reparação de compressores 3 3 4

3314-7/05
Manutenção e reparação de equipamentos de
transmissão para fins industriais 3 3 4

3314-7/06
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e
equipamentos para instalações térmicas 3 3 4

3314-7/07
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

3 3 4

3314-7/08
Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e elevação de cargas

3 3 4

3314-7/09

Manutenção e reparação de máquinas de escrever,
calcular e de outros equipamentos não-eietrõnicos para
escritório 3 3 4

3314-7/10
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para uso geral não especificados anteriormente

3 3 4

3314-7/11
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para agricultura e pecuária 3 3 4

3314-7/12 Manutenção e reparação de tratores agrícolas 3 3 4

3314-7/13 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 3 3 4

3314-7/14
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para a prospecção e extração de petróleo

3 3 4

3314-7/15

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para uso na extração mineral, exceto na extração de
petróleo 3 3 4

3314-7/16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
3 3 4
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3314-7/17

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de
terrapienagem, pavimentação e construção, exceto
tratores 3 3 4

3314-7/18
Manutenção e reparação de máquinas para a indústria
metaiúrgica, exceto máquinas-ferramenta 3 3 4

3314-7/19
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para as indústrias de aiimentos, bebidas e fumo

3 3 4

3314-7/20
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados

3 3 4

3314-7/21
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a
indústria de celulose, papel e papelão e artefatos

3 3 4

3314-7/22
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a
indústria do plástico 3 3 4

3314-7/99

Manutenção e reparação de outras máquinas e
equipamentos para usos industriais não especificados
anteriormente 3 3 4

33.15-5 Manutenção e reparação de veículos ferroviários

3315-5/00 Manutenção e reparação de veículos ferroviários 3 3 4

33.16-3 Manutenção e reparação de aeronaves

3316-3/01
Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a
manutenção na pista 3 3 4

3316-3/02 Manutenção de aeronaves na pista 3 3 4

33.17-1 Manutenção e reparação de embarcações

3317-1/01
Manutenção e reparação de embarcações e estruturas

flutuantes 3 3 4

W 3317-1/02
Manutenção e reparação de embarcações para esporte e
lazer 3 3 4

33.19-8
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos

não especificados anteriormente

3319-8/00
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não
especificados anteriormente 3 3 4

33.2 instaiação de máquinas e equipamentos

33.21-0 instaiação de máquinas e equipamentos industriais

3321-0/00 instalação de máquinas e equipamentos industriais
2 3 4

33.29-5
instaiação de equipamentos não especificados
anterionnente

3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material
2 2 3

3329-5/99
instalação de outros equipamentos não especificados
anteriormente 2 3 4

35 ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES

35.1
Geração, transmissão e distribuição de energia
eiétrica

35.11-5 Geração de energia eiétrica

3511-5/01 Geração de energia elétrica 5 5 5

3511-5/02
Atividades de coordenação e controle da operação da
geração e transmissão de energia eiétrica 1 1 1

35.12-3 Transmissão de energia eiétrica

3512-3/00 Transmissão de energia eiétrica 3 4 5

35.13-1 Comércio atacadista de energia eiétrica

3513-1/00 Comércio atacadista de energia elétrica 1 1 1

35.14-0 Distribuição de energia eiétrica

3514-0/00 Distribuição de energia elétrica 3 3 3

35.2
Produção e distribuição de combustíveis gasosos por
redes urbanas

35.20-4

Produção de gás; processamento de gás natural;
distribuição de combustíveis gasosos por redes
urbanas

3520-4/01 Produção de gás; processamento de gás natural 5 5 5

3520-4/02 Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas
3 3 3

35.3
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar
condicionado

35.30-1
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar
condicionado

36

3530-1/00
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar
condicionado

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
ÃGUA

3 3 3

36.0 Captação, tratamento e distribuição de água

36.00-6 Captação, tratamento e distribuição de água

3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água 3 4 4



3600-6/02 Distribuição de água por caminhões 3 3 3

37 ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS

37.0 Esgoto e atividades relacionadas

37.01-1 Gestão de redes de esgoto

3701-1/00 Gestão de redes de esgoto 2 2 2

37.02-9
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de
redes

3702-9/00
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de
redes 3 3 3

38
COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE
RESÍDUOS: RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

38.1 Coleta de resíduos

38.11-4 Coleta de resíduos não-perigosos

3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos 4 4 5

38.12-2 Coleta de resíduos perigosos

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 5 5 5

38.2 Tratamento e disposição de residuos

38.21-1 Tratamento e disposição de residuos não-perigosos

3821-1/00 Tratamento e disposição de residuos não-perigosos
4 4 5

38.22-0 Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3822-0/00 Tratamento e disposição de residuos perigosos 5 5 5

38.3 Recuperação de materiais

38.31-9 Recuperação de materiais metálicos

3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio 4 4 5

3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
4 4 5

38.32-7 Recuperação de materiais plásticos

3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos 4 4 5

38.39-4
Recuperação de materiais não especificados
anteriormente

3839-4/01 Usinas de compostagem 5 5 5

3839-4/99
Recuperação de materiais não especificados
anteriormente 5 5 5

39
DESCONTAMiNAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE
GESTÃO DE RESÍDUOS

39.0
Descontaminação e outros serviços de gestão de

residuos

39.00-5
Descontaminação e outros serviços de gestão de
residuos

3900-5/00 Descontaminação e outros serviços de gestão de residuos
5 5 5
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41 CONSTRUÇÃO DE EDiFÍCiOS 1

41.1 Incorporação de empreendimentos Imobiliários

41.10-7 incorporação de empreendimentos imobiiiários

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários 1 1 1

41.2 Construção de edifícios

41.20-4 Construção de edifícios

4120-4/00 Construção de edifícios 1 1 1

42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTUftA

42.1
Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e
obras-de-arte especiais

42.11-1 Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 3 3 3

4211-1/02
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e
aeroportos 3 3 3

42.12-0 Construção de obras-de-arte especiais

4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 1 1 1

42.13-8 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3 3 3

42.2

Obras de Infra-estrutura para energia elétrica,

telecomunicações, água, esgoto e transporte por
dutos

42.21-9
Obras para geração e distribuição de energia elétrica e
para telecomunicações

4221-9/01
Construção de barragens e represas para geração de
energia elétrica 3 3 3

4221-9/02
Construção de estações e redes de distribuição de energia
elétrica 3 3 3

4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3 3 3

4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações
3 3 3

4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações

T  \
3 3 3



42.22-7
Construção de redes de abastecimento de água,
coleta de esaoto e construções correlatas

4222-7/01
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

3 3 3

4222-7/02 Obras de irrigação 3 3 3

42.23-5
Construção de redes de transportes por dutos, exceto

para áoua e esaoto

4223-5/00
Construção de redes de transportes por dutos, exceto
para água e esgoto 3 3 3

42.9 Construção de outras obras de Infra-estrutura

42.91-0 Obras portuárias, marítimas e fluviais

4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 3 3 3

42.92-8
Montagem de Instalações Industriais e de estruturas

metálicas

4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas 3 3 3

4292-8/02 Obras de montagem industriai 3 3 3

42.99-5
Obras de engenharia civil não especificadas

anteriormente

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 3 3 3

4299-5/99
Outras obras de engenharia dvii não especificadas
anteriormente 3 3 3

43 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO

43.1 Demolição e preparação do terreno

43.11-8 Demolição e preparação de canteiros de obras

4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 3 3 3

4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 3 3 3

43.12-6 Perfurações e sondagens

4312-6/00 Perfurações e sondagens 3 3 3

43.13-4 Obras de terraplenagem

4313-4/00 Obras de terraplenagem 3 3 3

43.19-3
Serviços de preparação do terreno não especificados

anteriormente

4319-3/00
Serviços de preparação do terreno não especificados
anteriormente 3 3 3

43.2
Instalações elétricas, hidráulicas e outras Instalações

em construções

43.21-5 Instalações elétricas

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 2 2 2

43.22-3
Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e
refriaeracão

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 2 2 2

4322-3/02
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração 2 2 2

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
2 2 2

43.29-1
Obras de Instalações em construções não

especificadas anteriormente

4329-1/01 Instalação de painéis publicitários 2 2 2

4329-1/02
instalação de equipamentos para orientação à navegação
marítima, fluvial e lacustre 2 2 2

4329-1/03
Instalação, manutenção e reparação de elevadores,
escadas e esteiras rolantes 2 2 2

4329-1/04

Montagem e Instalação de sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos 2 3 3

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 2 2 2

4329-1/99
Outras obras de instalações em construções não
especificadas anteriormente 2 2 2

43.3 Obras de acabamento

43.30-4 Obras de acabamento

4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil 2 2 2

4330-4/02
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material 2 2 2

4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque 2 2 2

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em gerai 2 2 2

4330-4/05
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e
exteriores 2 2 2

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção 2 3 3

43.9 Outros serviços especializados para construção

43.91-6 Obras de fundações

4391-6/00 Obras de fundações 2 3 3

43.99-1
Serviços especializados para construção não
especificados anteriormente

4399-1/01 Administração de obras 1 1 1

4399-1/02
Montagem e desmontagem de andaimes e outras
estruturas temporárias 3 3 3

4399-1/03 Obras de alvenaria ^ ̂ 3 3 3



4399-1/04

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos
para transporte e eievação de cargas e pessoas para uso
em obras 3 3 3

4399-1/05 Perfuração e constmção de poços de água 3 3 3

4399-1/99
Serviços especializados para construção não
especificados anteriormente 3 3 3
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COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

45.1 Comércio de veículos automotores

45.11-1
Comércio a varejo e por atacado de veículos
automotores

4511-1/01
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários
novos 3 3 3

4511-1/02
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utiirtários
usados 3 3 3

4511-1/03
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e
utiiitários novos e usados 3 3 4

4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados 3 3 4

4511-1/05
Comércio por atacado de reboques e semi-reboques
novos e usados 3 3 4

4511-1/06
Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e
usados 3 3 4

45.12-9
Representantes comerciais e agentes do comércio de
veículos automotores

4512-9/01
Representantes comerciais e agentes do comércio de
veicuios automotores 1 1 1

4512-9/02 Comércio sob consignação de veículos automotores
3 3 4

45.2 Manutenção e reparação de veículos automotores

45.20-0 Manutenção e reparação de veículos automotores

4520-0/01
Serviços de manutenção e reparação mecânica de
veicuios automotores 3 4 4

4520-0/02
Serviços de lantemagem ou funilaria e pintura de veicuios
automotores 3 4 4

4520-0/03
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veicuios
automotores 3 4 4

4520-0/04
Serviços de alinhamento e baianceamento de veicuios
automotores 3 4 4

4520-0/05
Serviços de iavagem, lubrificação e polimento de veicuios
automotores 3 4 4

4520-0/06 Serviços de borracharia para veicuios automotores 3 4 4

4520-0/07
Serviços de instaiação, manutenção e reparação de
acessórios para veicuios automotores 3 4 4

4520-0/08 Serviços de capotaria 3 4 4

45.3
Comércio de peças e acessórios para veículos
automotores

45.30-7
Comércio de peças e acessórios para veículos
automotores

4530-7/01
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para
veicuios automotores 3 3 4

4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e cãmaras-de-ar
3 3 4

4530-7/03
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para
veicuios automotores 2 2 3

4530-7/04
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para
veicuios automotores 2 2 3

4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
2 2 3

4530-7/06

Representantes comerciais e agentes do comércio de
peças e acessórios novos e usados para veicuios
automotores 1 1 1

45.4
Comércio, manutenção e reparação de motocicletas,
pecas e acessórios

45.41-2
Comércio por atacado e a varejo de motocicletas,
oecas e acessórios

4541-2/01 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 3 3 4

4541-2/02
Comércio por atacado de peças e acessórios para
motocicletas e motonetas 3 3 4

4541-2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
2 2 3

4541-2/04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
2 2 3

4541-2/05
Comércio a varejo de peças e acessórios para
motocicietas e motonetas 2 2 3

45.42-1
Representantes comerciais e agentes do comércio de
motocicletas, oecas e acessórios

4542-1/01
Representantes comerciais e agentes do comércio de
motocicietas e motonetas, peças e acessórios 1 1 1



4542-1/02 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 2 2 3

45.43-9 Manutenção e reparação de motocicletas

4543-9/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 3 3 4

46
COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

46.1
Representantes comerciais e agentes do comércio,
exceto de veículos automotores e motocicletas

46.11-7
Representantes comerciais e agentes do comércio de
matérias-primas agrícolas e animais vivos

4611-7/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de
matérias-primas agrícolas e animais vivos 1 1 1

46.12-5

Representantes comerciais e agentes do comércio de
combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e

Guimicos

4612-5/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de
combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos

1 1 1

46.13-3
Representantes comerciais e agentes do comércio de
madeira, material de construção e ferragens

4613-3/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de
madeira, material de construção e ferragens 1 1 1

46.14-1
Representantes comerciais e agentes do comércio de
máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

4614-1/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de
máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

1 1 1

46.15-0
Representantes comerciais e agentes do comércio de
eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

4615-0/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de
eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

1 1 1

46.16-6
Representantes comerciais e agentes do comércio de

têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

4616-8/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de
têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 1 1 1

46.17-6
Representantes comerciais e agentes do comércio de
produtos alimentícios, bebidas e fumo

4617-6/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de
produtos alimentícios, bebidas e fumo 1 1 1

46.18-4

Representantes comerciais e agentes do comércio
especializado em produtos não especificados
anteriormente

4618-4/01
Representantes comerciais e agentes do comércio de
medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

1 1 1

4618-4/02
Representantes comerciais e agentes do comércio de
instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

1 1 1

4618-4/03
Representantes comerciais e agentes do comércio de
jomais, revistas e outras putrlicações 1 1 1

4618-4/99

Outros representantes comerciais e agentes do comércio
especializado em prcxlutos não especificados
anteriormente 1 1 1

46.19-2
Representantes comerciais e agentes do comércio de

mercadorias em geral não especializado

4619-2/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de
mercadorias em gerai não especializado 1 1 1

46.2
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e
animais vivos

46.21-4 Comércio atacadista de café em grão

4621-4/00 Comércio atacadista de café em grão 3 3 4

46.22-2 Comércio atacadista de soja

4622-2/00 Comércio atacadista de soja 3 3 4

46.23-1

Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para

animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e
sola

4623-1/01 Comércio atacadista de animais vivos 3 3 4

4623-1/02
Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros
subprodutos não-comestiveis de origem animai 3 3 4

4623-1/03 Comércio atacadista de algodão 3 3 4

4623-1/04 Comércio atacadista de fumo em foltra não beneficiado
3 3 4

4623-1/05 Comércio atacadista de cacau 3 3 4



4623-1/06
Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e

gramas 3 3 4

4623-1/07 Comércio atacadista de sisal 3 3 4

4623-1/08
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com
atividade de fracionamento e acondicionamento associada

3 3 4

4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 3 3 4

4623-1/99
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não
especificadas anteriormente 3 3 4

46.3
Comércio atacadista especializado em produtos
alimentícios, bebidas e fumo

46.31-1 Comércio atacadista de leite e laticinios

4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticinios 3 3 4

46.32-0
Comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiados, farinhas, amidos e féculas

4632-0/01
Comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiados 3 3 4

4632-0/02 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 3 3 4

4632-0/03

Comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de

fracionamento e acondicionamento associada
3 3 4

46.33-8 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros

4633-8/01
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes,

tubérculos, hortalirpas e legumes frescos 3 3 4

4633-8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos 3 3 4

4633-8/03
Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos
animais vivos para alimentação 3 3 4

46.34-6
Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e

pescado

4634-6/01
Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e

derivados 3 3 4

4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 3 3 4

4634-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 3 3 4

4634-6/99
Comércio atacadista de carnes e derivados de outros

animais 3 3 4

46.35-4 Comércio atacadista de bebidas

4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral 3 3 4

4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
3 3 4

4635-4/03
Comércio atacadista de bebidas com atividade de

fracionamento e acondicionamento associada 3 3 4

4635-4/99
Comércio atacadista de bebidas não especificadas
anteriormente 3 3 4

46.36-2 Comércio atacadista de produtos do fumo

4636-2/01 Comércio atacadista de fumo tieneficiado 3 3 4

4636-2/02 Comércio atacadista de cigarros, cigarriihas e charutos
3 3 4

46.37-1
Comércio atacadista especializado em produtos
alimentícios não especificados anteriormente

4637-1/01 Comércio atacadista de café torrado, moldo e solúvel
3 3 4

4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar 3 3 4

4637-1/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras 3 3 4

4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
3 3 4

4637-1/05 Comércio atacadista de massas alimentícias 3 3 4

4637-1/06 Comércio atacadista de sorvetes 3 3 4

4637-1/07
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas,
bombons e semelhantes 3 3 4

4637-1/99
Comércio atacadista especializado em outros produtos
alimentícios não especificados anteriormente

3 3 4

46.39-7
Comércio atacadista de produtos alimentfcios em
geral 4

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
3 3 4

4639-7/02

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral,
com atividade de fracionamento e acondicionamento

associada 3 3 4

46.4
Comércio atacadista de produtos de consumo não-
aiimentar

46.41-9
Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e
de armarinho

4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos 3 3 4

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
3 3 4

4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho 3 3 4

46.42-7
Comércio atacadista de artigos do vestuário e
acessórios

p



4642-7/01
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios,
exceto profissionais e de seguran(;a 3 3 4

4642-7/02
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança do trabalho 3 3 4

46.43-5 Comércio atacadista de calçados e artigos de viagem

4643-5/01 Comércio atacadista de calçados 3 3 4

4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
3 3 4

46.44-3
Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para

uso humano e veterinário

4644-3/01
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
humano 3 3 4

4644-3/02
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
veterinário 3 3 4

46.45-1
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para

uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

4645-1/01
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

3 3 4

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
3 3 4

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 3 3 4

46.46-0
Comércio atacadista de cosméticos, produtos de
perfumaria e de hiaiene pessoal

4646-0/01
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria 3 3 4

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
3 3 4

46.47-8
Comércio atacadista de artigos de escritório e de
papelaria; livros, iomais e outras publicações

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
3 3 4

4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
3 3 4

46.49-4

Comércio atacadista de equipamentos e artigos de
uso pessoal e doméstico náo especificados

anteriormente

4649-4/01
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso
pessoal e doméstico 3 3 4

4649-4/02
Comércio atacadista de aparelhos eletrôhicos de uso
pessoal e doméstico 3 3 4

4649-4/03
Comércio atacadista de bidcietas, tricicios e outros
veículos recreativos 3 3 4

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de coichoaria
3 3 4

4649-4/05
Comérdo atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e
cortinas 3 3 4

4649-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
3 3 4

4649-4/07 Comércio atacadista de fiimes, CDs, DVDs, fitas e discos
3 3 4

4649-4/08
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar 3 3 4

46494/09

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e
acondidonamento assodada 3 3 4

4649-4/10
Comérdo atacadista de jóias, relógios e bijuterias,
indusive pedras predosas e semipredosas lapidadas

3 3 4

4649-4/99
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de
uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

3 3 4

46.5
Comércio atacadista de equipamentos e produtos de
tecnoloqias de informação e comunicação

46.51-6
Comércio atacadista de computadores, periféricos e
suorimentos de informática

4651-6/01 Comérdo atacadista de equipamentos de informática
3 3 4

4651-6/02 Comérdo atacadista de suprimentos para informática
3 3 4

46.52-4
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e

equipamentos de telefonia e comunicação

4652-4/00
Comérdo atacadista de componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação 3 3 4

46.6

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos, exceto de tecnologias de informação e
comunicação

46.61-3
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4661-3/00
Comérdo atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

3 3 4



46.62-1

Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para
terrapienagem, mineração e construção; partes e
oecas

4662-1/00
Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para
terraplanagem, mineração e construção; partes e peças 3 3 4

46.63-0
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos

oara uso industrial; partes e oecas

4663-0/00
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para
uso industriai; partes e peças 3 3 4

46.64-8

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitaiar;
oartes e oecas

4664-8/00

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitaiar; partes
e peças 3 3 4

46.65-6
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos
para uso comerciai; partes e peças

4665-6/00
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para
uso comerciai; partes e peças 3 3 4

46.69-9

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos não especificados anteriormente;
oartes e oecas

4669-9/01
Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e
peças 3 3 4

4669-9/99
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos
não especificados anteriormente; partes e peças 3 3 4

46.7
Comércio atacadista de madeira, ferragens,
ferramentas, material elétrico e material de construção

46.71-1 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 3 3 4

46.72-9 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 3 3 4

46.73-7 Comércio atacadista de material elétrico

4673-7/00 Comércio atacadista de materiai elétrico 3 3 4

46.74-5 Comércio atacadista de cimento

4674-5/00 Comércio atacadista de cimento 4 4 4

46.79-6

Comércio atacadista especializado de materiais de
construção não especificados anteriormente e de
materiais de construção em qerai

4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vemizes e similares 3 3 4

4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos 3 3 4

4679-6/03 Comércio atacadista de vidros, espeihos e vitrais 3 3 4

4679-6/04
Comércio atacadista especializado de materiais de
construção não especificados anteriormente 4 4 4

4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em gerai 4 4 4

46.8
Comércio atacadista especializado em outros

produtos

46.81-8
Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos
e qasosos. exceto qás natural e GLP

4681-8/01

Comércio atacadista de áicool carburante, biodiesei,

gasoiina e demais derivados de petròieo, exceto
lubrificantes, não realizado por transportador retaihista
(TRR) 4 4 4

4681-8/02
Comércio atacadista de combustíveis realizado por
transportador retaihista (TRR) 4 4 4

4681-8/03
Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetai,
exceto álcool carburante 4 4 4

4681-8/04
Comércio atacadista de combustíveis de origem minerai
em bruto 4 4 4

4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes 4 4 4

46.82-6
Comércio atacadista de gás iiqüeféito de petróleo
(GLP)

4682-6/00 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 4 4 4

46.83-4
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo

4683-4/00
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo 4 4 4

46.64-2
Comércio atacadista de produtos químicos e
oetroquimlcos. exceto aqroouimicos

4684-2/01 Comércio atacadista de resinas e eiastómeros 4 4 4

4684-2/02 Comércio atacadista de solventes 4 4 4

4684-2/99
Comércio atacadista de outros produtos químicos e
petroquímicos não especificados anteriormente 4 4 4

c: A. 3



46.85-1
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e

metalúroicos. exceto para construção

4685-1/00
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e
metalúrgicos, exceto para construção 4 4 4

46.86-9
Comércio atacadista de papei e papelão em bruto e de
embaiaoens

4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 4 4 4

4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens 3 3 4

46.87-7 Comércio atacadista de residuos e sucatas

4687-7/01 Comércio atacadista de residuos de papel e papelão
4 4 4

4687-7/02
Comércio atacadista de residuos e sucatas não-metálicos,

exceto de papel e papelão 4 4 4

4687-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
4 4 4

46.89-3
Comércio atacadista especializado de outros produtos
intermediários não especificados anteriormente

4689-3/01
Comércio atacadista de produtos da extração mineral,
exceto combustíveis 4 4 4

4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 4 4 4

4689-3/99
Comércio atacadista especializado em outros produtos
intermediários não especificados anteriormente

4 4 4

46.9 Comércio atacadista não-especlalizado

46.91-5
Comércio atacadista de mercadorias em gerai, com

predominância de produtos alimentícios

4691-5/00
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios 3 3 4

46.92-3
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com

predominância de insumos aorooecuários

4692-3/00
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância de insumos agropecuários 3 3 4

46.93-1

Comércio atacadista de mercadorias em gerai, sem
predominância de alimentos ou de insumos

aorooecuários

4693-1/00
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem
predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4 4 4

47 COMÉRCIO VAREJISTA

47.1 Comércio varejista não-especializado

47.11-3

Comércio varejista de mercadorias em gerai, com

predominância de produtos alimentícios -
hipermercados e supermercados

4711-3/01
Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios - hipermercados

3 4 4

4711-3/02
Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios - supermercados

3 3 3

47.12-1

Comércio varejista de mercadorias em gerai, com

predominância de produtos alimentícios -
minimercados. mercearias e armazéns

4712-1/00

Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns 2 2 3

47.13-0
Comércio varejista de mercadorias em gerai, sem
predominância de produtos alimentícios

4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines 2 2 3

4713-0/02
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou
magazines 2 2 3

4713-0/03 Lojas duty free de aeroportos internacionais 2 2 3

47.2
Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas
e fumo

47.21-1
Comércio varejista de produtos de padaria, iatícinio,
doces, baias e semelhantes

4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda
2 2 3

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 2 2 3

4721-1/04
Comércio varejista de doces, balas, Ixrmbons e
semelhantes 2 2 3

47.22-9
Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e
peixarias

4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 2 2 3

4722-9/02 Peixaria 2 2 3

47.23-7 Comércio varejista de ttebidas

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas 2 2 3

47.24-5 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 2 2 3



47.29-6

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
ou especializado em produtos alimentícios néo
especificados anteriormente; produtos do fumo

4729-6/01 Tabacaria 2 2 3

4729-6/02
Comércio varejista de mercadorias em lojas de
conveniência 2 2 3

4729-6/99

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios não especificados
anteriormente 3 3 4

47.3
Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores

47.31-8
Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores

4731-8/00
Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores 3 3 4

47.32-6 Comércio varejista de lubrificantes

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 3 3 4

47.4 Comércio varejista de material de construção

47.41-6 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 3 3 3

47.42-3 Comércio varejista de material elétrico

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico 3 3 4

47.43-1 Comércio varejista de vidros

4743-1/00 Comércio varejista de vidros 3 3 4

47.444)
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais
de Construção

4744-0/01 Comércio varejista de femagens e ferramentas 3 3 4

4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos 3 3 4

4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 3 3 4

4744-0/04
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e
telhas 3 3 4

4744-0/05
Comércio varejista de materiais de construção não
especificados anteriormente 3 3 4

4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento 3 3 4

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
3 3 4

47.5

Comércio varejista de equipamentos de Informática e
comunicação; equipamentos e artigos de uso

doméstico

47.51-2
Comércio varejista especializado de equipamentos e
suorimentos de informática

4751-2/01
Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de Informática 2 2 3

4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de Informática 2 2 3

47.52-1
Comércio varejista especializado de equipamentos de
telefonia e comunicação

4752-1/00
Comércio varejista especializado de equipamentos de
telefonia e comunicação 2 2 3

47.53-9
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos
e equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo 2 2 3

47.54-7
Comércio varejista especializado de móveis,

colchoaria e artlqos de Iluminação

4754-7/01 Comércio varejista de móveis 3 3 3

4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria 3 3 3

4754-7/03 Comércio varejista de artigos de Iluminação 2 2 3

47.55-5
Comércio varejista especializado de tecidos e artigos
de cama. mesa e banho

4755-5/01 Comércio varejista de tecidos 2 2 3

4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 2 2 3

4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 2 2 3

47.56-3
Comércio varejista especializado de Instrumentos
musicais e acessórios

4756-3/00
Comércio varejista especializado de Instrumentos
musicais e acessórios 2 2 3

47.57-1

Comércio varejista especializado de peças e
acessórios para aparelhos eletroeletrónicos para uso
doméstico, exceto Informática e comunicação

4757-1/00

Comércio varejista especializado de peças e acessórios
para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico,
exceto Informática e comunicação 2 2 3

47.59-8
Comércio varejista de artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente



4759-8/01
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e
persianas 2 2 3

4759-8/99
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente

2 2 3

47.6
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e
esportivos

47.61-0
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e
papelaria

4761-0/01 Comércio varejista de livros 1 1 2

4761-0/02 Coméròo varejista de jornais e revistas 1 1 2

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 1 1 2

47.62-8 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

4762-8/00 Comércio varejista de discos, CDs. DVDs e Fitas 1 1 2

47.63-6 Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos

4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
2 2 3

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 2 2 3

4763-6/03
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e
acessórios 3 3 4

4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
2 2 3

4763-6/05
Comércio varejista de embarcaçóes e outros veículos
recreativos; peças e acessórios 3 3 3

47.7

Comércio varejista de produtos farmacêuticos,

perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e
ortopédicos

47.71-7
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para
uso humano e veterinário

4771-7/01
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas 2 2 3

4771-7/02
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas 2 2 3

4771-7/03
Comércio varejista de produtos farmacêuticos
homeopáticos 2 2 3

4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 2 2 3

47.72-5
Comércio varejista de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal

4772-5/00
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria
e de higiene pessoal 2 2 3

47.73-3 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
2 2 3

47.74-1 Comércio varejista de artigos de óptica

4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica 2 2 3

47.8
Comércio varejista de produtos novos não
especificados anteriormente e de produtos usados

47.81-4
Comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
2 2 3

47.82-2 Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

4782-2/01 Comércio varejista de calçados 2 2 3

4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem 2 2 3

47.83-1 Comércio varejista de jóias e relógios

4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria 2 2 3

4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaría 2 2 3

47.84-9 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4 4 4

47.85-7 Comércio varejista de artigos usados

4785-7/01 Comércio varejista de antigüidades 2 2 3

4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados 2 2 3

47.89-0
Comércio varejista de outros produtos novos não
especificados anteriormente

4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
2 2 3

4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais 2 2 3

4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte 2 2 3

4789-0/04
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e
alimentos para animais de estimação 2 2 3

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
2 2 3

4789-0/06
Comércio varejista de fogos de artifício e artigos
pirotécnicos 4 4 4

Üy



4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
2 2 3

4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e pata filmagem 2 2 3

4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições 4 4 4

4789-0/99
Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente 4 4 4

47.9
Comércio ambulante a outros tipos de comércio
varei ista

47.90-3
Comércio ambulante e outros tipos de comércio
varejista

49 TRANSPORTE TERRESTRE

49.1 Transporte ferroviário e metroferroviário

49.11-6 Transporte ferroviário de carga

4911-6/00 Transporte ferroviário de carga 4 4 4

49.12-4 Transporte metroferroviário de passageiros

4912-4/01
Transporte ferroviário de passageiros intermunidpai e
interestadual 4 4 4

4912-4/02
Transporte ferroviário de passageiros municipal e em
região metropolitana 4 4 4

4912-4/03 Transporte metroviário 4 4 4

49.2 Transporte rodoviário de passageiros

49.21-3
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, municipal e em região metropolitana

4921-3/01
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo. municipal 3 3 4

4921-3/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, intermunicipai em região metropolitana

3 3 4

49.22-1

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com

itinerário fixo, intermunicipai. Interestadual e
internacional

4922-1/01

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, intermunicipai, exceto em região
metropolitana 3 4 5

4922-1/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, interestadual 3 4 5

4922-1/03
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, intemacional 3 4 5

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi

4923-0/01 Serviço de táxi 3 3 3

4923-0/02
Serviço de transporte de passageiros - locação de
automóveis com motorista 3 3 3

49.24-8 Transporte escolar

4924-8/00 Transporte escolar 3 3 3

49.29-9

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob

regime de fretamento, e outros transportes rodoviários
não esoecificados anteriormente

4929-9/01
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime
de fretamento, municipal 3 4 5

4929-9/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime
de fretamento, intermunicipai, interestadual e intemacional

3 4 5

4929-9/03
Organização de excursões em veiculos rodoviários
próprios, municipal 3 4 5

4929-9/04
Organização de excursões em veiculos rodoviários
próprios, intermunicipai, interestadual e Intemacionai

3 4 5

4929-9/99
Outros transportes rodoviários de passageiros não
especificados anteriormente 3 4 5

49.3 Transporte rodoviário de carga

49.30-2 Transporte rodoviário de carga

4930-2/01
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos
e mudanças, municipal 3 4 5

4930-2/02
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos
e mudanças, intermunicipai, interestadual e intemacionai

3 4 5

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4 5

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças 3 4 5

49.4 Transporte dutoviário

49.40-0 Transporte dutoviário

4940-0/00 Transporte dutoviário 3 4 5

49.5 Trens turísticos, teleféricos e similares

49.50-7 Trens turísticos, teleféricos e similares

4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares 1 1 1

50 TRANSPORTE AQUAVIÁRIG

50.1 Transporte marítimo de calrotagem e longo curso



50.11-4 Transporte marítimo de cabotagem

5011-4/01 Transporte marítimo de cabotagem - Carga 1 1 1

5011-4/02 Transporte marítimo de cabotagem - passageiros 1 1 1

50.12-2 Transporte marítimo de iongo curso

5012-2/01 Transporte marítimo de longo curso - Carga 1 1 1

5012-2/02 Transporte marítimo de iongo curso - Passageiros 1 1 1

50.2 Transporte por navegação interior

50.21-1 Transporte por navegação interior de carga

5021-1/01
Transporte por navegação interior de carga, municipai,
exceto travessia 1 1 1

5021-1/02

Transporte por navegação interior de carga,
intermunidpal, interestadual e intemacional, exceto
travessia 1 1 1

50.22-0
Transporte por navegação interior de passageiros em
linhas reauiares

5022-0/01
Transporte por navegação interior de passageiros em
iinhas reguiares, municipai, exceto travessia 1 1 1

5022-0/02

Transporte por navegação interior de passageiros em
iinttas reguiares, intermunidpal, interestadual e
intemadonal, exceto travessia 1 1 1

50.3 Navegação de apoio

50.30-1 Navegação de apoio

5030-1/01 Navegação de apoio marítimo 1 1 1

5030-1/02 Navegação de apoio portuário 1 1 1

5030-1/03 Serviço de rebocadores e empurradores 1 1 1

50.9 Outros transportes aquaviários

50.91-2 Transporte por navegação de travessia

5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, munidpal 1 1 1

5091-2/02
Transporte por navegação de travessia intermunidpai,
interestaduai e intemadonal 1 1 1

50.99-8
Transportes aquaviários não especificados
anteriormente

5099-8/01 Transporte aquaviário para passeios turísticos 1 1 1

5099-8/99
Outros transportes aquaviários não especificados
anteriormente 1 1 1

51 TRANSPORTE AÉREO

51.1 Transporte aéreo de passageiros

51.11-1 Transporte aéreo de passageiros reguiar

5111-1/00 Transporte aéreo de passageiros reguiar

51.12-9 Transporte aéreo de passageiros não-reguiar

5112-9/01
Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com
tripulação 3 3 4

5112-9/99
Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-
reguiar 3 3 4

51.2 Transporte aéreo de carga

51.20-0 Transporte aéreo de carga

5120-0/00 Transporte aéreo de carga 3 3 4

51.3 Transporte espadai

51.30-7 Transporte espacial

5130-7/00 Transporte espadai 4 4 4

52
ARiWAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS

TRANSPORTES

52.1 Armazenamento, carga e descarga

52.11-7 Annazenamento

5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant 4 4 5

5211-7/02 Guarda-móveis 3 4 5

5211-7/99
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto
armazéns gerais e guarda-móveis 3 4 5

52.12-5 Carga e descarga

5212-5/00 Carga e descarga 3 4 5

52.2 Atividades auxiliares dos transportes terrestres

52.21-4
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e

serviços relacionados

5221-4/00
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços
reiadonados 4 4 5

52.22-2 Terminais rodoviários e ferroviários

5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários 4 4 5

52.23-1 Estacionamento de veicuios

5223-1/00 Estadonamento de veicuios 3 4 5

52.29-0
Atividades auxiliares dos transportes terrestres não

especificadas anteriormente

5229-0/01
Serviços de apoio ao transporte por táxi, indusive centrais
de chamada 3 3 3

5229-0/02 Serviços de reboque de veicuios 3 3 4



5229-0/99
Outras atividades auxiiiares dos transportes terrestres nâo
especificadas anteriormente 3 3 4

52.3 Atividades auxiiiares dos transportes aquaviários

52.31-1 Gestão de portos e terminais

5231-1/01 Administração da infra-estrutura portuária 1 1 1

5231-1/02 Atividades do Operador Portuário 1 1 1

5231-1/03 Gestão de terminais aquaviários 1 1 1

52.32-0 Atividades de agenciamento marítimo

5232-0/00 Atividades de agenciamento maritimo 1 1 1

52.39-7
Atividades auxiiiares dos transportes aquaviários não
esDecificadas anteriormente

5239-7/01 Serviços de praticagem 1 1 1

5239-7/99
Atividades auxiiiares dos transportes aquaviários não
especificadas anteriormente 1 1 1

52.4 Atividades auxiiiares dos transportes aéreos

52.40-1 Atividades auxiiiares dos transportes aéreos

5240-1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
3 3 3

5240-1/99
Atividades auxiiiares dos transportes aéreos, exceto
operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

3 3 3

52.5
Atividades reiacionadas à organização do transporte
de caroa

52.50-8
Atividades reiacionadas á organização do transporte
de caroa

5250-8/01 Comissária de despachos 1 1 1

5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros 1 1 1

5250-8/03
Agenciamento de cargas, exceto para o transporte
maritimo 1 1 1

5250-8/04 Organização iogistica do transporte de carga 3 4 5

5250-8/05 Operador de transporte multimodai - OTM 3 4 5

53 CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

53.1 Atividades de Correio

53.10-5 Atividades de Correio

5310-5/01 Atividades do Correio Nacionai 3 4 5

5310-5/02
Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio
Nacionai 3 4 5

53.2 Atividades de malote e de entrega

53.20-2 Atividades de malote e de entrega

5320-2/01 Serviços de maiote não reaiizados pelo Correio Nacionai
3 3 3

5320-2/02 Serviços de entrega rápida

ALOJAMENTO

3 3 3

ii—Lj
55

55.1 Hotéis e similares

55.10-6 Hotéis e similares

5510-8/01 Hotéis 3 3 4

5510-8/02 Apart-hotéis 3 3 4

L 5510-8/03 Motéis 3 3 4

55.9
Outros tipos de alojamento não especificados
anteriormente

55.90-6
Outros tipos de alojamento não especificados
anteriormente

5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais 2 2 2

5590-6/02 Campings 2 2 2

5590-6/03 Pensões (alojamento) 2 2 2

5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriomiente
2 2 2

56 ALIMENTAÇÃO

56.1
Restaurantes e outros serviços de alimentação e
bebidas

56.11-2
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços
de alimentação e bebidas

5611-2/01 Restaurantes e similares 2 2 2

5611-2/02
Bares e outros estabelecimentos especializados em sen/ir
bebidas 1 1 1

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá. de sucos e similares 1 1 1

56.12-1 Serviços ambulantes de alimentação

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação 1 1 1

56.2
Serviços de catering, bufê e outros serviços de
comida preparada

56.20-1
Serviços de catering, bufê e outros serviços de
comida preparada

5620-1/01
Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas 2 2 2

5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
2 2 2



5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 2 2 2

5620-1/04
Fomecimento de alimentos preparados
preponderantemente para consumo domiciliar 2 2 2

58 EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA Ã IMPRESSÃO

56.1
Edição de livros, Jornais, revistas e outras atividades

de edição

56.11-5 Edição de livros

5811-5/00 Edição de livros 1 1 1

56.12-3 Edição de jornais

5812-3/01 Edição de jomais diários 1 1 1

5812-3/02 Edição de jomais não diários 1 1 1

56.13-1 Edição de revistas

5813-1/00 Edição de revistas 1 1 1

56.19-1 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

5819-1/00 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 1 1 1

56.2
Edição integrada ã impressão de livros, jomais,
revistas e outras publicações

56.21-2 Edição integrada ã impressão de livros

5821-2/00 Edição integrada á impressão de livros 2 2 2

56.22-1 Edição integrada à impressão de jomais

5822-1/01 Edição integrada á impressão de jomais diários 2 2 2

5822-1/02 Edição integrada á impressão de jomais não diários 2 2 2

56.23-9 Edição integrada à impressão de revistas

5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas 2 2 2

56.29-6
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e
outros produtos aráficos

5829-8/00
Edição integrada á impressão de cadastros, listas e outros
produtos gráficos 2 2 2

59

ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE
Vídeos e de programas de televisão;
GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA

59.1
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de
programas de televisão

59.11-1
Atividades de produção cinematográfica, de videos e
de programas de televisão

5911-1/01 Estúdios cinematográficos 2 2 2

5911-1/02 Prtxlução de filmes para publicidade 2 2 2

5911-1/99
Atividades de produção cinematográfica, de videos e de
programas de televisão não especificadas anteriormente 2 2 2

59.12-0
Atividades de põs-produção cinematográfica, de
videos e de programas de televisão

5912-0/01 Serviços de dublagem 1 1 1

5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
1 1 1

5912-0/99

Atividades de pós-produção cinematográfica, de videos e
de programas de televisão não especificadas
anteriormente 1 1 1

59.13-6
Distribuição cinematográfica, de video e de programas
de televisão

5913-8/00
Distribuição cinematográfica, de video e de programas de
televisão 2 2 2

59.14-6 Atividades de exibição cinematográfica

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica 3 3 3

59.2 Atividades de gravação de som e de edição de música

59.20-1 Atividades de gravação de som e de edição de música

5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música
1 1 1

60 ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO

60.1 Atividades de rádio

60.10-1 Atividades de rádio

6010-1/00 Atividades de rádio 1 1 1

60.2 Atividades de televisão

60.21-7 Atividades de televisão aberta

6021-7/00 Atividades de televisão aberta 1 1 1

60.22-5
Programadores e atividades relacionadas à televisão
por assinatura

6022-5/01 Programadores 1 1 1

6022-5/02
Atividades relacionadas á televisão por assinatura, exceto
programadores 1 1 1

61 TELECOMUNICAÇÕES

61.1 Telecomunicações por fio

A



61.10-8 Telecomunicações por fio

6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 2 2 2

6110-8/02
Serviços de redes de transporte de telecomunicações -
SRTT 2 2 2

6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia - SOM 2 2 2

6110-8/99
Serviços de telecomunicações por fio não especificados
anteriormente 2 2 2

61.2 Telecomunicações sem fio

61.20-5 Telecomunicações sem fio

6120-5/01 Telefonia móvel celular 2 2 2

6120-5/02 Serviço móvel especializado - SME 2 2 2

6120-5/99
Serviços de telecomunicações sem fio não especificados
anteriormente 2 2 2

61.3 Telecomunicações por satélite

61.30-2 Telecomunicações por satélite

6130-2/00 Telecomunicações por satélite 2 2 2

61.4 Operadoras de televisão por assinatura

61.41-6 Operadoras de televisão por assinatura por cabo

6141-8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo 2 2 3

61.42-6
Operadoras de televisão por assinatura por
microondas

6142-6/00 Operadoras de televisão por assinatura por microondas 2 2 3

61.43-4 Operadoras de televisão por assinatura por satélite

6143-4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite 2 2 3

61.9 Outras atividades de telecomunicações

61.90-6 Outras atividades de telecomunicações

6190-6/01 Provedores de acesso ás redes de comunicações 2 2 2

6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo Internet - VOiP 2 2 2

6190-6/99
Outras atividades de telecomunicações não especificadas
anteriormente 3 3 3

62
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

62.0 Atividades dos serviços de tecnologia da informação

62.01-5
Desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda

6201-5/01
Desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda 1 1 1

6201-5/02 Web design 1 1 1

62.02-3
Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizávels

6202-3/00
Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizávels 1 1 1

62.03-1
Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não-customizãveis

6203-1/00
Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não-customizáveis 1 1 1

62.04-0 Consultoria em tecnologia da informação

6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação 1 1 1

62.09-1
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação

6209-1/00
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da Informação 1 1 1

63
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO

63.1
Tratamento de dados, hospedagem na intemet e
outras atividades relacionadas

63.11-9
Tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na Internet

6311-9/00
Tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na intemet 1 1 1

63.19-4
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
informação na Internet

6319-4/00
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
informação na intemet 1 1 1

63.9
Outras atividades de prestação de serviços de

informação

63.91-7 Agências de noticias

6391-7/00 Agências de noticias 2 2 2

63.99-2
Outras atividades de prestação de serviços de
informação não especificadas anteriormente

6399-2/00
Outras atividades de prestação de serviços de informação
não especificadas anteriormente 2 2 2

64
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ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
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64.10-7 Banco Central

6410-7/00 Banco Central 3 3 3

64.2 Intermediação monetária - depósitos á vista

64.21-2 Bancos comerciais

6421-2/00 Bancos comerciais 3 3 3

64.22-1 Bancos múltiplos, com carteira comercial

6422-1/00 Bancos múltipios, com carteira comercial 3 3 3

64.23-9 Caixas econômicas

6423-9/00 Caixas econômicas 3 3 3

64.24-7 Crédito cooperativo

6424-7/01 Bancos cooperativos 3 3 3

6424-7/02 Cooperativas centrais de crédito 3 3 3

6424-7/03 Cooperativas de crédito mútuo 3 3 3

6424-7/04 Cooperativas de crédito rural 3 3 3

64.3
Intermediação náo-monetária - outros instrumentos de

captacáo

64.31-0 Bancos múltiplos, sem carteira comercial

6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial 3 3 3

64.32-8 Bancos de Investimento

6432-8/00 Bancos de investimento 3 3 3

64.33-6 Bancos de desenvolvimento

6433-6/00 Bancos de desenvolvimento 3 3 3

64.34-4 Agências de fomento

6434-4/00 Agências de fomento 3 3 3

64.35-2 Crédito imobiliário

6435-2/01 Sociedades de crédito imobiliário 3 3 3

6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo 3 3 3

6435-2/03 Compantiias hipotecárias 3 3 3

64.36-1
Sociedades de crédito, financiamento e investimento -

financeiras

6436-1/00
Sociedades de crédito, financiamento e investimento -

financeiras 3 3 3

64.37-9 Sociedades de crédito ao microempreendedor

6437-9/00 Sociedades de crédito ao microempreendedor 3 3 3

64.38-7
Bancos de câmbio e outras instituições de intermediação
náo-monetária 3 3 3

6438-7/01 Bancos de câmbio 3 3 3

6438-7/99
Outras instituições de intermediação não-monetária não
especificadas anteriormente 3 3 3

64.4 Arrendamento mercantil

64.40-9 Arrendamento mercantil

6440-9/00 Arrendamento mercantil 2 2 2

64.5 Sociedades de capitalização

64.50-6 Sociedades de capitaiização

6450-6/00 Sociedades de capitaiização 2 2 2

64.6 Atividades de sociedades de participação

64.61-1 Holdings de instituições financeiras

6461-1/00 Holdings de instituições financeiras 2 2 2

64.62-0 Holdings de instituições não-financeiras

6462-0/00 Holdings de instituições não-financeíras 2 2 2

64.63-8 Outras sociedades de participação, exceto holdings

6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
2 2 2

64.7 Fundos de investimento

64.70-1 Fundos de investimento

6470-1/01
Fundos de investimento, exceto previdendários e
imobiliários 2 2 2

6470-1/02 Fundos de investimento previdendários 2 2 2

6470-1/03 Fundos de investimento imobiliários 2 2 2

64.9
Atividades de serviços financeiros não especificadas

anteriormente

64.91-3 Sociedades de fomento mercantil - factoring

6491-3/00 Sodedades de fomento mercantil - factoring 2 2 2

64.92-1 Securitizaçao de créditos

6492-1/00 Securitização de créditos 2 2 2

64.93-0
Administração de consórcios para aquisição de bens
e direitos

6493-0/00
Administração de consórcios para aquisição de tiens e
direitos 2 2 2

64.99-9
Outras atividades de serviços financeiros não
especificadas anteriormente

6499-9/01 Clubes de investimento 2 2 2



6499-9/02 Sociedades de investimento 2 2 2

6499-9/03 Fundo garantidor de crédito 2 2 2

6499-9/04 Caixas de financiamento de corporações 2 2 2

6499-9/05 Concessão de crédito pelas OSCIP 2 2 2

6499-9/99
Outras atividades de serviços financeiros não
especificadas anteriormente 2 2 2

65
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

65.1 Seguros de vida e nSo-vida

65.11-1 Seguros de vida

6511-1/01 Sociedade seguradora de seguros vida 2 2 2

6511-1/02 Planos de auxilio-funeral 2 2 2

65.12-0 Seguros não-vlda

6512-0/00 Sociedade seguradora de seguros não vida 2 2 2

65.2 Seguros-saúde

65.20-1 Seguros-saúde

6520-1/00 Sociedade seguradora de seguros saúde 2 2 2

65.3 Resseguros

65.30-8 Resseguros

6530-8/00 Resseguros 2 2 2

65.4 Previdência complementar

65.41-3 Previdência complementar fechada

6541-3/00 Previdência complementar fechada 2 2 2

65.42-1 Previdência complementar aberta

6542-1/00 Previdência complementar aberta 2 2 2

65.5 Planos de saúde

65.50-2 Planos de saúde

6550-2/00 Planos de saúde 2 2 3

66

ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS
FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

66.1 Atividades auxiliares dos serviços financeiros

66.11-8
Administração de bolsas e mercados de balcão

organizados

6611-8/01 Bolsa de valores 3 3 3

6611-8/02 Bolsa de mercadorias 3 3 3

6611-8/03 Bolsa de mercadorias e futuros 3 3 3

6611-8/04 Administração de mercados de balcão organizados 3 3 3

66.12-6
Atividades de intermediãrios em transações de títulos,
valores mobiliários e mercadorias

6612-6/01 Corretoras de títulos e valores mobiliários 2 2 3

6612-6/02 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários 2 2 3

6612-6/03 Corretoras de câmbio 2 2 3

6612-6/04 Cometoras de contratos de mercadorias 2 2 3

6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras
2 2 3

66.13-4 Administração de cartões de crédito

6613-4/00 Administração de cartões de crédrto 2 2 3

66.19-3
Atividades auxiliares dos serviços financeiros não

especificadas anteriormente

6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia 2 2 3

6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras 2 2 3

6619-3/03 Representações de bancos estrangeiros 2 2 3

6619-3/04 Caixas eletrônicos 2 2 3

6619-3/05 Operadoras de cartões de débito 2 2 3

6619-3/99
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não
especificadas anteriormente 3 3 3

66.2
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência
complementar e dos planos de saúde

66.21-5 Avaliação de riscos e perdas

6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros 2 2 2

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial 2 2 2

66.22-3
Corretores e agentes de seguros, de planos de
previdência complementar e de saúde

6622-3/00
Corretores e agentes de seguros, de planos de
previdência complementar e de saúde 2 2 2

66.29-1

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência
complementar e dos planos de saúde não

especificadas anteriormente

6629-1/00

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência
complementar e dos planos de saúde não especificadas
anteriormente 2 2 2

66.3
Atividades de administração de fundos por contrato
ou comissão



66.30-4
Atividades de administração de fundos por contrato
ou comissão

6630-4/00
Atividades de administração de fundos por contrato ou
comissão 2 2 2

68 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

66.1 Atividades imobiliárias de imóveis próprios

68.10-2 Atividades imobiiiárias de imóveis próprios

6810-2/01 Compra e verrda de imóveis próprios 1 1 1

6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios 1 1 1

6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios 1 1 1

68.2 Atividades imobiiiárias por contrato ou comissão

68.21-8 Intermediação na compra, venda e aiuguei de imóveis

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
1 1 1

6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis 1 1 1

68.22-6 Gestão e administração da propriedade imobiliária

6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária 1 1 1

69
ATIVIDADES JURÍdÍcAS, DE CONTABILIDADE E DE
AUDITORIA

69.1 Atividades jurídicas

69.11-7 Atividades jurídicas, exceto cartórios

6911-7/01 Serviços advocaticios 1 1 1

6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça 1 1 1

6911-7/03 Agente de propriedade industrial 1 1 1

69.12-5 Cartórios

6912-5/00 Cartórios 3 3 3

69.2
Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria
contábil e tributária

69.20-6
Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria
contábil e tributária

6920-6/01 Atividades de contabilidade 1 1 1

6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
1 1 1

70
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE

CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

70.1 Sedes de empresas e unidades administrativas locais

70.10-7 Sedes de empresas e unidades administrativas locais

70.2 Atividades de consultoria em gestáo empresarial

70.20-4 Atividades de consultoria em gestáo empresarial

7020-4/00
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica especifica 1 1 1

71
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA;
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

71.1
Serviços de arquitetura e engenharia e atividades
técnicas relacionadas

71.11-1 Serviços de arquitetura

7111-1/00 Serviços de arquitetura 1 1 1

71.12-0 Serviços de engenharia

7112-0/00 Serviços de engenharia 1 1 1

71.19-7
Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e
enoenharia

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 1 1 1

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos 1 1 1

7119-7/03
Serviços de desenho técnico relacionados á arquitetura e
engenharia 1 1 1

7119-7/04
Serviços de perícia técnica relacionados á segurança do
trabalho 1 1 1

7119-7/99
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e
arquitetura não especificadas anteriormente 1 1 1

71.2 Testes e análises técnicas

71.20-1 Testes e análises técnicas

7120-1/00 Testes e análises técnicas 2 2 2

72 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

72.1
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
físicas e naturais

72.10-0
Pesquisa e desenvolvimento experimentai em ciências
físicas e naturais

7210-0/00
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
físicas e naturais 2 2 2

72.2
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
sociais e humanas



72.20-7
Pesquisa e desenvolvimento experimental em cl4ncias

sociais e humanas

7220-7/00
Pesquisa e desenvolvimento experimentai em ciências
sociais e humanas 2 2 2

73 PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO

73.1 Publicidade

73.11-4 Agências de publicidade

7311-4/00 Agências de publicidade 2 2 2

73.12-2
Agenclamento de espaços para publicidade, exceto
em veículos de comunlcacêo

7312-2/00
Agenclamento de espaços para publicidade, exceto em
veículos de comunicação 2 2 2

73.19-0
Atividades de publicidade nêo especificadas

anteriormente

7319-0/01 Criação de estendes para feiras e exposições 2 2 2

7319-0/02 Promoção de vendas 2 2 2

7319-0/03 Mariteting direto 2 2 2

7319-0/04 Consultoria em publicidade 2 2 2

7319-0/99
Outras atividades de publicidade não especificadas
anteriormente 2 2 2

73.2 Pesquisas de mercado e de opinião pribllca

73.20-3 Pesquisas de mercado e de opinião pijbllca

7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública 1 1 1

74
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
TÉCNICAS

74.1 Design e decoração de Interiores

74.10-2 Design e decoração de Interiores

7410-2/02 Design de interiores 1 1 1

7410-2/03 Design de produto 1 1 1

7410-2/99 Atividades de design não especificadas anteriormente
1 1 1

74.2 Atividades fotográficas e similares

74.20-0 Atividades fotográficas e similares

7420-0/01
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e
submarina 2 2 2

7420-0/02
Atividades de produção de fotografias aéreas e
submarinas 2 2 2

7420-0/03 Lat>oratòrios fotográficos 2 2 2

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos 2 2 2

7420-0/05 Serviços de microfiimagem 2 2 2

74.9
Atividades profissionais, cientificas e técnicas não
especificadas anteriormente

74.90-1
Atividades profissionais, cientificas e técnicas não
especificadas anteriormente

7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares 1 1 1

7490-1/02 Escafandria e mergulho 2 2 2

7490-1/03
Serviços de agronomia e de consultoria ás atividades
agrícolas e pecuárias 2 2 2

7490-1/04
Atividades de intermediação e agenclamento de serviços
e negócios em gerai, exceto imobiliários 2 2 2

7490-1/05
Agenclamento de profissionais para atividades esportivas,
culturais e artísticas 2 2 2

7490-1/99
Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não
especificadas anteriormente 2 2 2

75 ATIVIDADES VETERINÁRIAS

75.0 Atividades veterinárias

75.00-1 Atividades veterinárias

7500-1/00 Atividades veterinárias 3 3 4

1 E Serviços
a

77
ALUGuéiS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS
INTANGÍVEIS NÀO-FINANCEIROS

77.1 Locação de meios de transporte sem condutor

77.11-0 Locação de automóveis sem condutor

7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor 3 3 4

77.19-5
Locação de meios de transporte, exceto automóveis,
sem condutor

7719-5/01
Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins
recreativos 3 3 3

7719-5/02 Locação de aeronaves sem tripulação 3 3 3

7719-5/99
Locação de outros meios de transporte não especificados
anteriormente, sem condutor 3 3 3

77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos

77.21-7 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7721-7/00 Aluguei de equipamentos recreativos e esportivos 2 2 2

77.22-5 Aluguel de fitas de video, DVDs e similares

7722-5/00 Aluguel de fitas de video, DVDs e similares 1 1 1



77.23-3 Aluguel de objetos do vestuário, Jóias e acessórios

7723-3/00 Aluguel de objetos do vestuário, Jóias e acessórios 1 1 1

77.29-2
Aluguel de objetos pessoais e domésticos náo
especificados anteriormente

7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 2 2 2

7729-2/02
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso
doméstico e pessoal: instrumentos musicais 2 2 2

7729-2/03 Aluguel de material médico 2 2 2

7729-2/99
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não
especificados anteriormente 2 2 2

77.3 Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador

77.31-4
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem
operador

7731-4/00
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem
operador 3 3 4

77.32-2
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
sem operador

7732-2/01
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes 3 3 4

7732-2/02 Aluguel de andaimes 3 3 4

77.33-1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
3 3 3

77.39-0
Aluguel de máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente

7739-0/01
Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de
minérios e petróleo, sem operador 4 4 4

7739-0/02
Aluguel de equipamentos cientificas, médicos e
hospitalares, sem operador 3 3 3

7739-0/03
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário, exceto andaimes 3 3 3

7739-0/99
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerdals e
industriais não especificados anteriormente, sem operador

4 4 4

77.4 Gestáo de ativos intangiveis não-financeiros

77.40-3 Gestão de ativos intangiveis não-financeiros

7740-3/00 Gestão de ativos Intangíveis não-financeiros 1 1 1

78
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA

78.1 Seleção e agenciamento de mão-de-obra

78.10-8 Seleção e agenciamento de mão-de-obra

7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 2 2 2

78.2 Locação de mão-de-obra temporária

78.20-5 Locação de mão-de-obra temporária

7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária 2 2 2

78.3
Fornecimento e gestão de recursos humanos para

terceiros

78.30-2
Fornecimento e gestão de recursos humanos para

terceiros

7830-2/00
Fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros 1 1 1

79
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS
E SERVIÇOS DE RESERVAS

79.1 Agências de viagens e operadores turísticos

79.11-2 Agências de viagens

7911-2/00 Agências de viagens 1 1 1

79.12-1 Operadores turísticos

7912-1/00 Operadores turísticos 1 1 1

79.9
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não
especificados anteriormente

79.90-2
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não

especificados anteriormente

7990-2/00
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não
especificados anteriormente 1 1 1

80
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E
INVESTIGAÇÃO

80.1
Atividades de vigilância, segurança privada e
transporte de valores

80.11-1 Atividades de vigilância e segurança privada

8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada 2 2 2

8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda 4 4 4

80.12-9 Atividades de transporte de valores

8012-9/00 Atividades de transporte de valores 4 4 4

80.2
Atividades de monitoramento de sistemas de

sequranca

80.20-0
Atividades de monitoramento de sistemas de

sequranca



8020-0/01
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
eietrônico 3 3 4

8020-0/02 Outras atividades de serviços de segurança 3 3 4

80.3 Atividades de Investigação particular

80.30-7 Atividades de Investigação particular

8030-7/00 Atividades de investigação particuiar 2 2 2

81
SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIViDADES
PAISAGÍSTIGAS

81.1 Serviços combinados para apoio a edifícios

81.11-7
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais

8111-7/00
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais 2 2 3

81.12-5 Condomínios prediais

8112-5/00 Condomínios prediais 3 3 3

81.2 Atividades de limpeza

81.21-4 Limpeza em prédios e em domicílios

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 2 3 3

81.22-2 Imunização e controle de pragas urbanas

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 4 4 5

81.29-0
Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anterionnente
4 4 5

81.3 Atividades paisagísticas

81.30-3 Atividades paisagísticas

8130-3/00 Atividades paisagísticas 3 3 4

82

SERVIÇOS DE ESCRiTÓRiO, DE APOIO
ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS

PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

82.1 Serviços de escritório e apoio administrativo

82.11-3
Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
2 2 2

82.19-9
Fotocópias, preparação de documentos e outros

serviços especializados de apoio administrativo

8219-9/01 Fotocópias 1 1 1

8219-9/99
Preparação de documentos e serviços especializados de
apoio administrativo não especificados anteriormente

1 1 1

82.2 Atividades de teleatendimento

82.20-2 Atividades de teleatendimento

8220-2/00 Atividades de teleatendimento 2 2 2

82.3
Atividades de organização de eventos, exceto
culturais e esportivos

82.30-0
Atividades de organização de eventos, exceto
culturais e esportivos

8230-0/01
Serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas 2 2 3

8230-0/02 Casas de festas e eventos 4 4 4

82.9
Outras atividades de serviços prestados

principalmente às empresas

82.91-1 Atividades de cobrança e Informações cadastrais

8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais 2 2 2

82.92-0 Envasamento e empacotamento sob contrato

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato 3 3 3

82.99-7
Atividades de serviços prestados principalmente às
empresas não especificadas anteriormente

8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
2 2 2

8299-7/02
Emissão de vaies-alimentação, vaies-transporte e
similares 2 2 2

8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
2 2 2

8299-7/04 Leiloeiros independentes 1 1 1

8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato 1 1 1

8299-7/06 Casas lotéricas 2 2 2

8299-7/07 Saias de acesso á Internet 1 1 1

84

8299-7/99
Outras atividades de serviços prestados principalmente às
empresas não especificadas anteriormente

2 2 2

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE
SOCIAL

84.1
Administração do estado e da política econômica e
social

77



84.11-8 Administração púbiica em gerai

8411-6/00 Administração pública em geral 1 1 1

84.12-4
Regulação das atividades de saúde, educação,
serviços culturais e outros serviços sociais

8412-4/00
Regulação das atividades de saúde, educação, serviços
culturais e outros serviços sociais 2 2 2

84.13-2 Regulação das atividades econômicas

8413-2/00 Regulação das atividades econômicas 2 2 2

84.2
Serviços coletivos prestados pela administração

pública

84.21-3 Relações exteriores

8421-3/00 Relações exteriores 2 2 2

84.22-1 Defesa

8422-1/00 Defesa 2 2 2

84.23-0 Justiça

8423-0/00 Justiça 2 2 2

84.24-8 Segurança e ordem púbiica

8424-8/00 Segurança e ordem pública 2 2 2

84.25-6 Defesa Civil

8425-6/00 Defesa Civil 2 2 2

84.3 Seguridade social obrigatória

84.30-2 Seguridade social obrigatória

8430-2/00 Seguridade social obrigatória 2 2 2

■

85 EDUCAÇÃO

85.1 Educação infantil e ensino fundamentai

85.11-2 Educação infantil - creche

8511-2/00 Educação Infantil - creche 3 3 3

85.12-1 Educação infantil - pré-escoia

8512-1/00 Educação Infantil - pré-escola 3 3 3

85.13-9 Ensino fundamentai

8513-9/00 Ensino fundamental 3 3 3

85.2 Ensino médio

85.20-1 Ensino médio

8520-1/00 Ensino médio 3 3 3

85.3 Educação superior

85.31-7 Educação superior - graduação

8531-7/00 Educação superior - graduação 3 3 4

85.32-5 Educação superior - graduação e pós-graduação

8532-5/00 Educação superior - graduação e pós-graduação 3 3 4

85.33-3 Educação superior - pós-graduação e extensão

8533-3/00 Educação superior - pós-graduação e extensão 3 3 4

85.4 Educação profissional de nivei técnico e tecnológico

85.41-4 Educação profissional de nivei técnico

8541-4/00 Educação profissional de nível técnico 3 3 4

85.42-2 Educação profissional de nivei tecnológico

8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico 3 3 4

85.5 Atividades de apoio ã educação

85.50-3 Atividades de apoio à educação

8550-3/01 Administração de caixas escolares 2 2 2

8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
2 2 2

85.9 Outras atividades de ensino

85.91-1 Ensino de esportes

8591-1/00 Ensino de esportes 3 3 3

85.92-9 Ensino de arte e cultura

8592-9/01 Ensino de dança 3 3 3

8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança 3 3 3

8592-9/03 Ensino de música 3 3 3

8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
3 3 3

85.93-7 Ensino de idiomas

8593-7/00 Ensino de idiomas 2 2 2

85.99-6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente

8599-6/01 Formação de condutores 3 3 3

8599-6/02 Cursos de pilotagem 3 3 3

8599-6/03 Treinamento em informática 2 2 2

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento proflssionai e gerenciai
2 2 2

8599-6/05 Cursos preparatónos para concursos 2 2 3



8599-6/99
Outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente 3 3 3
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86 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA

86.1 Atividades de atendimento hospitalar

86.10-1 Atividades de atendimento hospitalar

8810-1/01
Atividades de atendimento hospitaiar, exceto pronto-
socorro e unidades para atendimento a urgências 3 3 4

8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades
hospitaiares para atendimento a urgências

3 3 4

86.2
Serviços móveis de atendimento a urgências e de

remoção de pacientes

86.21-6 Serviços móveis de atendimento a urgências

8621-6/01 UTi móvei 3 3 4

8621-6/02
Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por
UTi móvei 3 3 4

86.22-4
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços
móveis de atendimento a urgências

8622-4/00
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços
móveis de atendimento a urgências 3 3 4

86.3
Atividades de atenção ambulatorial executadas por
médicos e odontólooos

86.30-5
Atividades de atenção ambulatorial executadas por
médicos e odontóloqos

8630-5/01
Atividade médica ambuiatoriai com recursos para
reaiização de procedimentos cirúrgicos 3 3 4

8630-5/02
Atividade médica ambuiatoriai com recursos para
reaiização de exames compiementares 3 3 4

8630-5/03 Atividade médica ambuiatoriai restrita a consultas 3 3 4

8630-5/04 Atividade odontoiógica 3 3 4

8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana 3 3 4

8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida 3 3 4

8630-5/99
Atividades de atenção ambuiatoriai não especificadas
anteriormente 3 3 4

86.4
Atividades de serviços de complementação
diagnóstica e terapêutica

86.40-2
Atividades de serviços de complementação

diagnóstica e terapêutica

8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citoiógica 3 3 4

8640-2/02 Laboratórios clínicos 3 3 4

8640-2/03 Serviços de diáiise e nefroiogia 3 3 4

8640-2/04 Serviços de tomografia 3 3 4

8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação
ionizante, exceto tomografia 3 3 4

8640-2/06 Serviços de ressonância magnética 3 3 4

8640-2/07
Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação
ionizante. exceto ressonância magnética 3 3 4

8640-2/08
Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e
outros exames análogos 3 3 4

8640-2/09
Serviços de diagnóstico por métodos ópticxis - endoscopia
e outros exames análogos 3 3 4

8640-2/10 Serviços de quimioterapia 3 3 4

8640-2/11 Serviços de radioterapia 3 3 4

8640-2/12 Serviços de hemoterapia 3 3 4

8640-2/13 Serviços de litotripsia 3 3 4

8640-2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos 3 3 4

8640-2/99
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e
terapêutica não especificadas anteriormente

3 3 4

86.5
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto
médicos e odontólogos

86.50-0
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto

médicos e odontólogos

8650-0/01 Atividades de enfermagem 2 2 3

8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição 2 2 3

8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise 2 2 3

8650-0/04 Atividades de fisioterapia 2 2 3

8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional 2 2 3

8650-0/06 Atividades de fonoaudiolrigia 2 2 3

8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enterai e parenteral
2 2 3

8650-0/99
Atividades de profissionais da área de saúde não
especificadas anteriormente 2 2 3

86.6 Atividades de apoio à gestão de saúde

86.60-7 Atividades de apoio à gestão de saúde

8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde 2 2 3



86.9
Atividades de atenção á saúde humana não

especificadas anteriormente

86.90-9
Atividades de atenção à saúde humana não

esoecificadas anteriormente

8690-9/01
Atividades de práticas integrativas e complementares em
saúde humana 2 2 3

8690-9/02 Atividades de bancos de ieite humano 2 2 3

8690-9/03 Atividades de acupuntura 2 2 3

8690-9/04 Atividades de podologia 2 2 3

8690-9/99
Outras atividades de atenção á saúde humana não
especificadas anteriormente 2 2 3

87

ATiVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
ÍNTEGRADAS com ASSISTÊNCÍA SOCiAL,
PRESTADAS EM RESiDÊNCiAS COLETIVAS E
PARTICULARES

87.1

Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos,
imunodeprimidos e convaiescentes, e de infra-
estrutura e apoio a pacientes prestadas em

residências coletivas e oarticulares

87.11-5

Atividades de assistência a idosos, deficientes fisicos,
imunodeprimidos e convaiescentes prestadas em
residências coletivas e particulares

■ 8711-5/01 Clinicas e residências geríátricas 2 2 3

8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos 2 2 3

8711-5/03
Atividades de assistência a deficientes físicos,

imunodeprimidos e convaiescentes 2 2 3

8711-5/04 Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 2 2 3

8711-5/05 Condomínios residenciais para idosos 2 2 3

87.12-3
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio

e assistência a paciente no domicilio

8712-3/00
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e
assistência a paciente no domicilio 2 2 3

87.2

Atividades de assistência psicossociai e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental

e dependência quimica

87.20-4

Atividades de assistência psicossociai e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental
e dependência quimica

8720-4/01 Atividades de centros de assistência psicossociai 2 2 3

8720-4/99

Atividades de assistência psicossociai e á saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e
dependência quimica não especificadas anteriormente

2 2 3

87.3
Atividades de assistência social prestadas em
residências coletivas e particulares

87.30-1
Atividades de assistência social prestadas em
residências coletivas e particulares

8730-1/01 Orfanatos 2 2 3

8730-1/02 Altrergues assistenclais 2 2 3

8730-1/99
Atividades de assistência social prestadas em residências
coletivas e particulares não especificadas anteriormente

2 2 3

88
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM
ALOJAMENTO

88.0 Serviços de assistência social sem alojamento

88.00-6 Serviços de assistência social sem alojamento

8800-6/00 Serviços de assistência social sem alojamento 1 1 1

p
90

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE
ESPETÁCULOS

90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos

90.01-9
Artes cênicas, espetáculos e atividades

complementares

9001-9/01 Produção teatral 3 3 4

9001-9/02 Produção musical 3 3 4

9001-9/03 Produção de espetáculos de dança 3 3 4

9001-9/04
Produção de espetáculos circenses, de marionetes e
similares 3 3 4

9001-9/05
Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e
similares 4 4 4

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação 4 4 4

9001-9/99
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares
não especificados anteriormente 4 4 4

90.02-7 Criação artística

9002-7/01
Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes
e escritores 1 1 1

9002-7/02 Restauração de obras de arte ^ 1 1 1



90.03-5
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e

outras atividades artísticas

9003-5/00
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e
outras atividades artísticas 2 2 3

91
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E
AMBIENTAL

91.0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental

91.01-5 Atividades de bibliotecas e arquivos

9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos 2 2 3

91.02-3

Atividades de museus e de exploração, restauração
artística e conservação de lugares e prédios históricos

e atrações similares

9102-3/01
Atividades de museus e de exploração de lugares e
prédios ttistórícos e atrações similares 3 3 3

9102-3/02
Restauração e conservação de lugares e prédios
históricos 3 3 3

91.03-1

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques
nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção
ambiental

9103-1/00

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques
nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção
ambiental 4 4 4

92
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E
APOSTAS

92.0 Atividades de exploração de Jogos de azar e apostas

92.00-3 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas

9200-3/01 Casas de bingo 3 3 4

9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos 3 3 4

9200-3/99
Exploração de Jogos de azar e apostas não especificados
anteriomiente 3 3 4

93
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E
LAZER

93.1 Atividades esportivas

93.11-5 Gestão de Instalações de esportes

9311-5/00 Gestão de instalações de esportes 2 2 2

93.12-3 Clubes sociais, esportivos e similares

9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares 3 3 4

93.13-1 Atividades de condicionamento físico

9313-1/00 Atividades de condicionamento físico 2 2 2

93.19-1 Atividades esportivas não especificadas anteriormente

9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 2 2 2

9319-1/99
Outras atividades esportivas não especificadas
anteriormente 2 2 2

93.2 Atividades de recreação e lazer

93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos

9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos 4 4 4

93.29-8
Atividades de recreação e lazer não especificadas
anteriormente

9329-8/01 Discotecas, danceterías, salões de dança e similares
4 4 4

9329-8/02 Exploração de boliches 3 3 4

9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 3 3 4

9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 3 3 4

9329-8/99
Outras atividades de recreação e lazer não especificadas
anteriormente 4 4 4

94
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ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS

94.1
Atividades de organizações associativas patronais,

empresariais e profissionais

94.11-1
Atividades de organizações associativas patronais e
empresariais

9411-1/00
Atividades de organizações associativas patronais e
empresariais 2 2 2

94.12-0 Atividades de organizações associativas profissionais

9412-0/01 Atividades de fiscaiização profissional 2 2 2

9412-0/99 Outras atividades associativas profissionais 2 2 2

94.2 Atividades de organizações sindicais

94.20-1 Atividades de organizações sindicais

9420-1/00 Atividades de organizações sindicais 2 2 2

94.3
Atividades de associações de defesa de direitos

sociais

94.30-8
Atividades de associações de defesa de direitos

sociais



9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 2 2 2

94.9
Atividades de organizações associativas nao
especificadas anteriormente

94.914) Atividades de organizações reiigiosas

9491-0/00 Atividades de organizações reiigiosas ou fiiosóficas 3 3 4

94.92-8 Atividades de organizações poiiticas

9492-8/00 Atividades de organizações poiiticas 3 3 4

94.93-6
Atividades de organizações associativas iigadas à
cultura e ã arte

9493-6/00
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura
e á arte 2 2 2

94.99-5
Atividades associativas não especificadas
anteriormente

9499-5/00 Atividades associativas não especificadas anteriormente 3 3 4

95

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS
pessoãis e domésticos

95.1
Reparação e manutenção de equipamentos de
informática e comunicação

95.11-8
Reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos

9511-8/00
Reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos 2 2 2

95.12-6
Reparação e manutenção de equipamentos de
comunicação

9512-6/00
Reparação e manutenção de equipamentos de
comunicação 2 2 2

95.2
Reparação e manutenção de objetos e equipamentos
pessoais e domésticos

95.21-5
Reparação e manutenção de equipamentos
eietroeietrõnicos de uso pessoal e doméstico

9521-5/00
Reparação e manutenção de equipamentos
eietroeietrõnicos de uso pessoal e doméstico 2 2 2

95.29-1

Reparação e manutenção de objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não especificados
anteriormente

9529-1/01 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem 1 1 1

9529-1/02 Chaveiros 1 1 1

9529-1/03 Reparação de relógios 1 1 1

9529-1/04
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-
motorizados 3 3 4

9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário 2 2 2

9529-1/06 Reparação de jóias 1 1 1

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros objetos e
equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente 3 3 3

96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

96.0 Outras atividades de serviços pessoais

96.01-7 Lavanderias, tinturarias e toaiheiros

9601-7/01 Lavanderias 2 2 2

9601-7/02 Tinturarias 2 2 2

9601-7/03 Toaiheiros 2 2 2

96.02-5
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de

beleza

9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure 1 1 1

9602-5/02
Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com
a beleza 1 1 1

96.03-3 Atividades funerárias e serviços relacionados

9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios 4 4 4

9603-3/02 Serviços de cremação 4 4 4

9603-3/03 Serviços de sepuitamento 4 4 4

9603-3/04 Serviços de funerárias 4 4 4

9603-3/05 Serviços de somatoconservação 4 4 4

9603-3/99
Atividades funerárias e serviços relacionados não
especificados anteriormente 4 4 4

96.09-2
Atividades de serviços pessoais não especificadas
anteriormente

9609-2/02 Agências matrimoniais 2 2 2

9609-2/04
Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas
por moeda 3 3 3

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos 2 2 2

9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piendng 2 2 2

9609-2/07 Alojamento de animais domésticos 3 3 3

9609-2/08 Higiene e embelezamento de animais domésticos 3 3 3

9609-2/99
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas
anteriormente 3 3 3
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97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

97.0 Serviços domésticos

97.00-5 Serviços domésticos

9700-5/00 Serviços domésticos 1 1 1

S E OUTRAS
^^^^^^HtnlimrroRiAis ■

99
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS

INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

99.0
Organismos internacionais e outras instituições

extraterritoriais

99.00-8
Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais

9900-8/00
Organismos intemacionais e outras instituições
extraterritoriais 3 3 3
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"(Deus seja Couvado"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7° do artigo 40 da Lei Orgânica do Município
de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito vetou, o Plenário da Câmara rejeitou o veto, e ele, nos
termos do § 6° do artigo 221 da Resolução n° 459/95 (Regimento Interno da Câmara), promulga
os seguintes dispositivos: inciso IX do art. 32; art. 35; inciso IX do art. 55; inciso IX do § 1° do
art. 56; caput do art. 60; inciso V do § 1° do art. 62; art. 67; art. 68; art. 69; art. 70; § 4° do art. 71
§ único art. 72; art. 74; art. 78, caput art. 79; §§ 1° e 2° art. 83; alínea "J" do inciso II do art. 94
incisos II e III do art. 110; inciso X do art. 134; inciso X do art. 140; inciso I a X do art. 146
inciso X do art. 155; art. 168 e §§ Te 2°; art. 216 e seu parágrafo único; art. 225; § 2°do art. 309
Mapas A, B, C, D, F e G; Anexo 3; Anexo 3A; Anexo 4 - Quadro IA; Anexo 4 - Quadro II
Anexo 4 - Quadro IIA, Anexo 4 - Quadro III e Anexo 4 - Quadro IV, do Autógrafo de Lei
Complementar n° 063/18, que se transformou na LEI COMPLEMENTAR N" 065, de 09 de
novembro de 2018".

LEI COMPLEMENTAR N» 065, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Instituí a Revisão Decenal da Lei Municipal
n° 4575/2007, que trata do Plano Diretor
Municipal no âmbito do Município de Vila
Velha e dá outras providências.

"Art. 32. (...)

(...)

IX - Preservar cones visuais do Convento da Penha.

Art. 35. Para efeito da proteção e valorização do patrimônio cultural do Convento da Penha, fica
regulamentado o uso e ocupação do solo urbano nos seguintes eixos viários denominados de
"cones visuais do Convento da Penha", com a identificação dos trechos que constam no Anexo 1,
Mapa C, parte integrante desta Lei.

Art. 55. (...)

(...)

IX - sombreamento da orla.

Art. 56. (...)

§1"(-)

(...)

IX - a área de uso não residencial correspondente a até 0,5 (zero vírgula cinco) de coeficiente de
aproveitamento, localizada no pavimento térreo de empreendimentos de uso misto e que
apresentem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do coeficiente de aproveitamento utilizado
destinado ao uso residencial.

Art. 60. Altura da edificação é a distancia vertical entre o ponto mais elevado da fachada
principal, excluída a platibanda ou o telhado, o terraço-jardim, casas de máquinas de elevador,
barrilete, caixa d'água e para-raio (SPDA), e o plano horizontal que contem o ponto de cota igual

Autoria: Prefeito Municipal



vasí.

Continuação promulgação dispositivos da Lei
Complementar n° 065/2018

2

GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"<Deus seja louvado"

à média aritmética das cotas de nível máximas e mínimas da testada do terreno.

(...)

Art. 62. (...)

(...)

V - vagas descobertas de veículos em residências unifamiliares.

Art. 67. Para as novas edificações que se situam na orla marítima deverá ser elaborado um estudo
de sombreamento contendo gráfico de projeção da edificação na faixa ao longo da praia e quando
houver calçadão, considerando as seguintes referências:

I - equinócio de primavera, equinócio de outono e solstício de inverno a partir dos horários de
14:00h (quatorze horas), 15:00h (quinze horas) e lóiOOh (dezesseis horas);

II - solstício de verão nos horários a partir de 15:00h (quinze horas), 16:00h (dezesseis horas),
17:00h (dezessete horas) e 18:00h (dezoito horas).

Parágrafo único. Para estudo de solstício de verão, os horários de referências, deverão estar em
conformidade com o Decreto Federal n° 6.558 de 08 de setembro de 2008 que institui a hora de
verão ou outros dispositivos vigentes.

Art. 68. Para efeito dos estudos de sombreamentos, orla marítima é aquela situada nas
proximidades das praias em disposição susceptível pela altura máxima da edificação a projetar
sombra sobre a faixa de areia e o calçadão, quando for o caso.

Art. 69. O estudo de sombreamento será elaborado pelo interessado e deverá conter o
levantamento planialtimétrico e fotográfico da área de influência do sombreamento na praia, com
cotas de nível e cadastro de elementos sombreadores existentes, bem como todos os elementos

construtivos, projeções de sombra na faixa de praia, as cotas de implantação (térreo) e dos
elementos críticos para o sombreamento da edificação e será validado pelo setor responsável pelo
licenciamento.

§ 1° O estudo de sombreamento deverá ser elaborado com gráfica de projeção da sombra e
relatório fotográfico da edificação na faixa de praia com projeto da planta da área.

§ 2° Para aprovação do projeto, além do estudo de sombreamento, poderão ser exigidos outros
documentos técnicos e estudos complementares que visem à total compreensão do estudo.

§ 3° As edificações que porventura estiverem sob a influência de sombra de quaisquer edificações
regularizadas pelo município ou em áreas de acidentes geográficos, não serão levados em
consideração à exigência e aplicação desses critérios.

§ 4° A aprovação de projeto e licenciamento para construção na orla do município será
condicionada à análise do estudo de sombreamento pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Mobilidade.

Art. 70. Quanto aos critérios de análise e limite máximo permitido para o sombreamento, não será
permitida, em nenhuma hipótese, a projeção de sombra proveniente das edificações, a serem

Autoria: Prefeito Municipal
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construídas na orla, sobre a faixa de areia das praias, incluindo o calçadão, quando houver ou
constar projeções nas referências dos seguintes períodos:

I - equinócio de outono a partir das 16:00 h (dezesseis horas);

II - solsticio de inverno a partir das 16:00 h (dezesseis horas);

III - equinócio de primavera a partir das 16:00 h (dezesseis horas); e

IV - solsticio de verão a partir das 18:00 h (dezoito horas).

Parágrafo único. Entende-se por praia a areia coberta e descoberta periodicamente pelas águas,
acrescida da faixa subseqüente de material detritico, tal como areias, cascalhos, seixos e
pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece
outro ecossistema.

Art. 71. (...)

(...)

§ 4° Todos os usos e atividades são admitidos desde que obedeçam as características e finalidades
das respectivas zonas, conforme Anexo 3 - Quadro de Classificação das Atividades - Usos e
Graus de Impacto e Anexo 3A - Quadro de Classificação das Atividades - Usos e Graus de
Impacto / Economia Criativa.

Art. 72. (...)

Parágrafo único. Algumas atividades, conforme seu tipo, classificação e grau de impacto
poderão ser enquadradas em mais de um Grau de Impacto.

Art. 74. A classificação das atividades não-residenciais tem como base a Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE Fiscal, agrupadas por tamanho e grau de impacto, que
constam do Anexo 3- Quadro de Classificação das Atividades - Usos e Graus de Impacto e Anexo
3A - Quadro de Classificação das Atividades - Usos e Graus de Impacto / Economia Criativa,
integrante desta Lei.

Art. 78. Fica o perímetro urbano e as áreas consideradas como Macrozonas delimitados conforme
Anexo 1, respectivamente Mapas A e B , integrante desta Lei.

Art. 79. As Macrozonas nas Zonas de Uso e Ocupação do Solo, delimitados conforme Anexo 1,
respectivamente Mapa B e Mapa C, subdividem-se em:

(...)

Art. 83 (...)

§ 1° Os limites do perímetro urbano com as Áreas Urbanas e o Macrozoneamento constam
respectivamente no Anexo I, respectivamente Mapa A e Mapa B.

§ 2° O parágrafo 2° do artigo 1° da Lei 1780/79 será objeto de revisão no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação desta Lei, para adequação ao perímetro
urbano tratado nos mapas do Anexo 1, Mapa A.

Autoria: Prefeito Municipal
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Art. 94 (...)

(...)

II-(...)

j) Modelos de Parcelamentos: MP-C e/ou MP-B;

Art. 110. (...)

(...)

II - Zona de Interesse Cultural B - ZEIC-B:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,0 (dois);

c) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 10% (dez por cento);

e) Gabarito: 08 (oito) Pavimentos;

f) Altura da Edificação: limitada em 25,00m (vinte e cinco metros);

g) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones visuais
do Convento da Penha, o que for menor;

h) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

i) Modelo de Parcelamento: MP-B.

III - Zona de Interesse Cultural C - ZEIC-C:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

c) Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 10% (dez por cento);

e) Gabarito: 02 (dois) Pavimentos sem consulta ao IPHAN e permitido acima de 02 (dois)
Pavimentos até 10 (dez) Pavimentos somente após aprovação do IPHAN;

f) Altura da Edificação: limitada em 8,00m (oito metros) sem consulta ao IPHAN e permitido
acima de 8,00m (oito metros) até 32,00m (trinta e dois metros) somente após aprovação do
IPHAN;

g) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones visuais
do Convento da Penha e limitação do IPHAN, o que for menor;

h) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

i) Modelo de Parcelamento: MP-B.

Art. 134. (...)

(...)

X - Modelo de Parcelamento: MP-D e/ou MP-B.

Autoria: Prefeito Municipal
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Art. 140. (...)

(...)

X - Modelo de Parcelamento: MP-F e/ou MP-B.

Art. 146. (...)

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,4 (três vírgula quatro);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 25% (vinte e cinco por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones aeroviários,
o que for menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-H.

Art. 155. (...)

(...)

X - Modelo de Parcelamento: MP-F e/ou MP-B.

Art. 168. Os loteamentos e desmembramentos devem seguir os parâmetros urbanísticos para o
sistema viário previstos no Anexo 4 Quadros I.A, Quadro II, Quadro II.A e Quadro III, desta Lei.

§ 1° Para áreas ainda não parceladas voltadas para os eixos estruturantes e eixos de dinamização,
ou seja, das vias arteriais existentes ou projetadas do Mapa de Sistema Viário Mapa G -
Mobilidade, o seu parcelamento deverá respeitar a profundidade máxima dos lotes de 200,00m
(duzentos metros).

§ 2° Nos casos em que os fundos das áreas não tiverem acesso ao sistema viário, a profundidade
dos lotes poderá ser maior que 200,00m (duzentos metros).

Art. 216. A execução das obras deverá ser garantida pelo loteador, mediante hipoteca de, no
mínimo, 30% (trinta por cento) dos lotes.

Parágrafo único. A hipoteca poderá ser substituída por apólice de seguro garantia hipotecária e
caução em dinheiro, em favor do Município de Vila Velha, em valor suficiente para suportar os
custos das obras de infraestrutura.

Art. 255. As vistorias serão feitas por servidores, designados pelo Poder Executivo Municipal,
que procederão às diligências necessárias, comunicando as conclusões apuradas em laudo
tecnicamente fundamentado.

Autoria: Prefeito Municipal
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Art. 309. (...)

(...)

§ 2" Verificando a Secretaria Municipal de Finanças que o imóvel encontra-se abandonado e sem
pagamento de ônus fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, notificará ao proprietário
para pagamento do valor respectivo inscrito em dívida ativa, no prazo de lei, findo o qual, sem o
devido pagamento ou parcelamento tributário, será lançado no cadastro do imóvel, a arrecadação,
correspondendo à data do registro da arrecadação, ao início da contagem do prazo para
transmissão da propriedade ao Município.

(...)

Mapa A - PERÍMETRO URBANO

i

Mapa B - MACROZONEAMENTO

Mapa C - ZONEAMENTO / ZONEAMENTO MUNICIPAL

Autoria: Prefeito Municipal
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Mapa D - ZElA's, UCs E ZONAS DE AMORTECIMENTO

Mapa E - BENS DE INTERESSE CULTURAL

Mapa F - CONES AEROVIÁRIOS E NAVEGAÇÃO

4?^

Mapa G - MOBILIDADE

Autoria: Prefeito Municipal
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ANEXO 3 e ANEXO 3A

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - USOS E GRAUS DE IMPACTO

sasT'?""''' ■ ■j»,.
^  ANEXO 03 - QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - Usos e Graus de Impacto

Classifícação das
Atividades

Graus de Impacto

A: Atividades de pequeno e
médio porte compatíveis
com 0 uso residencial

Cód.

CNAE

Limite da Atividade ( M^) Especial (M^) -
(G 5) EIV

GI G2 G3 G4 -EIV

Até

600

Acima

de 600

até 1500

Acima

1500 até

3000

Acima de

3000 até

5000

Acima de 5000

Açougue e casas de carne e
aves abatidas

47.22-9

Academias de dança 4120-4/00

Academias de Ginástica e

Musculação
9313-1/00

Lanchonetes, cafés, casas de
chá, de sucos e similares

4120-4/00

Padaria, confeitaria,

panificadora
4120-4/00

Restaurante e similares 4120-4/00

Espaço cultural de projeção
de filmes e vídeos

5914-6/00

Consultório Médico

Particular
8630-5/03

Alojamento de animais
domésticos

9609-2/07

Atividades de yoga, pilates e
antiginástica

9313-1/00

Drogaria - Comércio
varejista de produtos
farmacêuticos

sem manipulação de
fórmulas

4771-7/01

Peixaria 4722-9/02

Chaveiros 9529-1/02

Comércio varejista de artigos
de papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de
produtos farmacêuticos, com
^manipulação de fórmulas

4771-7/02

Autoria; Prefeito Municipal
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IComércio varejista de
^produtos fartnacêuticos
shomeopáticos

4771-7/03

Mittias

^Cabeleireiros, manicure e
ípedicure

9602-5/01

;Fisioterapia; clínica,
iconsultório, centro de

8650-0/04

Comércio varejista de
mercadorias em geral, com
predominância de produtos
Ialimentícios - minimercados,
1

■mercearias e armazéns

4712-1/00

Comércio de jornais e
jrevistas

4761-0/02

j Comércio de laticínios, frios
ie conservas

4721-1/03

íComércio de objetos de arte 4789-0/03

■Agências de viagens 7911-2/00

Comércio de plantas
; artificiais e/ou cultivo de
1 plantas, flores
i naturais, frutos ornamentais
je vasos ornamentais e de
i serviço de jardinagem

4623-1/06

Comércio de refeições
prontas (sem consumo local)

5620-1/04

Curso de qualificação e/ou
formação profissional

8541-4/00

Cursos de idiomas 8593-7/00

Cursos de informática 8599-6/03

Cursos ligados às artes e
cultura inclusive música

8592-9/99

Empresa de consultoria e
assessoria em geral

7020-4/00

Barbearia 9602-5/01

Casas Lotéricas 8299-7/06

Cartórios 6912-5/00

Comércio varejista de
bebidas

4723-7/00

Comércio de materiais de
construção em geral

4744-0/99

Comércio de materiais
elétricos para construção

4613-3/00

Comércio de artigos de
perfumaria, cosméticos e de
higiene pessoal

4772-5/00

Comércio de artigos do
vestuário e complementos 4781-4/00

Higiene e embelezamento de
animais domésticos

9609-2/08

Autoria: Prefeito Municipal
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iComércio de artigos de uso
doméstico, de decoração, de
^artigos importados, de
'iartigos para presentes, de
/embalagens e de utilidade
■domésticas, peças e
acessórios e materiais para
pequenos consertos
domésticos

4615-0/00

■ á

Temos; confecção sob
medida

1412-6/02

Prestação de serviços postais
e Correios

5310-5/01

Locação de carros de passeio 7711-0/00

B ; Atividades Comerciais
e de serviços

Aluguel de automóveis com
condutor,intermunicipal

4923-0/02

Aluguel de automóveis com
condutor,intermunicipal,
interestadual e internacional

4929-9/02

Aluguel de automóveis com
condutor,municipal

4923-0/02

Comércio de instrumentos
musicais e acessórios

4756-3/00

Comércio de insumo para
gráficas e similares

4684-2/99

Auto-escola ou formação de
condutores

8599-6/01

Empresa de radiodifusão 4929-9/02

Oficina de costuras 1412-6/01

Empresa de reparação e
instalação de energia elétrica

4321-5/00

Escritório de empresa de
transporte

4930-2/01

Empresa de reparação,
instalação e manutenção de
elevadores e escadas ou
esteiras rolantes

4329-1/03

Escritório de aluguel de
máquinas e equipamentos
para construção e engenharia
civil, inclusive andaime
(exceto depósito de
materiais, máquinas e
veículos)

7732-2/01

Escritório de empresa de
extração e/ou beneficiamento
de minerais metálicos

4612-5/00

Autoria: Prefeito Municipal
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lÉstabêlecímento de
'restauração e/ou limpeza de
^qualquer objeto - bem móvel

9529-1/05

Serviços de revestimentos e
i aplicação de resinas em
'interiores e exteriores

4613-3/00

1

j Serviços de alimentação para
i eventos e recepções - bufe 5620-1/02

•  ; i

1 Banco e casa bancária 6421-2/00

f Sapataria;comércio varejista 4782-2/01

í Comércio de roupas
'masculinas ,feminina e
i infantis

4616-8/00

Supermercados - comércio
varejista de mercadorias
emgeral, com predominância
de produtos alimentícios

8299-7

■  Sf

■

■ Shopping centers 4120-4/00

Ótica 4774-1/00

Comércio de artigos de
armarinho, bijuterias e
' artesanatos

4755-5/02

; Comércio de artigos de caça,
i pesca, "camping" e
i esportivos

4763-6/04

Manutenção e reparação de
equipamentos transmissores
de rádio e televisão e de

equipamentos para estações
telefônicas, para
radiotelefonia e

radiotelegrafia - inclusive de
microondas e repetidoras

3314-7/05

%
Comércio de artigos da
cama, mesa e banho

4755-503

Comércio de artigos de
colchoaria

4754-7/02

Comércio de artigos de
iluminação

4754-7/03

Oficina mecânica de veiculo

automotor
4520-0/01

Oficina de bicicletas 9429-1/04

Borracharia de veiculo

automotor; serviços de
4520-0/06

Comércio varejista de gás
liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00

Comércio varejista de
bicicletas e triciclos; peças e
acessórios

4763-6/03
■  "À

Comércio varejista de
combustíveis para veículos
automotores

4731-8/00

Autoria: Prefeito Municipal
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|C: COMÉRCIO
^ATACADISTA

i

Comércio sob consignação
de veículos automotores;
atacado e varejo

4512-9/02

Alarmes para veículos
automotivos; comércio
atacadista e varejo

4530-7/01

Amortecedores e molas

novos para veiculo
automotor;

4530-7/01
i

Ar condicionado novo para
veiculo automotor;

4530-7/01

Auto-falantes para veículos
automotivos;

4530-7/01

Bancos estofados novos para
veiculo automotor;

4530-7/01

Baterias e acumuladores

novos para veiculo
automotor;

4530-7/01

Canos e silenciosos novos

para veiculo automotor
4530-7/01

Equipamentos de som novos
para veiculo automotor

4530-7/01

Atividades Industrais e de

Serviços

Fabricação de vestuário e
artefatos de tecidos,
malharia,rendas, bordados e
artigos de armarinho

1422-3/00

Fabricação de sorvetes,
bolos, tortas geladas e
componentes

1053-8/00

Fabricação de produtos
alimentícios

1099-6/07

Fabricação de produtos
farmacêuticos,
perfumaria, cosméticos,
sabões e velas

2160-6/00

Fabricação de toldos e
artefatos de lona

1354-5/00

Fabricação de escovas,
vassouras, pincéis e
semelhantes

3991-4/00
:  /

Fabricação de estofados e
capas para veículo

2949-2/01

Fabricação de vinhos e
vinagres

1112-7/00

Fabricação de Produtos
Cerâmicos

2341-9/00

Fabricação de gesso e peças
e omatos de gesso

2330-3/99

Autoria; Prefeito Municipal
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Fabricação de calçados e
outros produtos similares

1531-9/01

Fabricação de bolsas, malas,
valises e outros produtos
similares

1521-1/00

Fabricação de produtos de
limpeza e polimento

2062-2/00

Pátios de conteineres 5212-5/00

Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial
e  comercial, peças e
acessórios

2823-2/00 i
Fabricação de máquinas e
equipamentos para
saneamento básico e

ambiental, peças e acessórios

2825-9/00

Fabricação de outras
máquinas e equipamentos de
uso geral não especificados
anteriormente, peças e
acessórios

2829-1/99

Recondicionamento e

recuperação de motores para
veículos automotores

2950-6/0

Fabricação de móveis com
predominância de madeira

3101-2/00

Fabricação de artefatos de
joalheria e ourivesaria

3211-6/02

Fabricação de instrumentos
não-eletrônicos e utensílios

para uso médico, cirúrgico,
odontológico e de
laboratório

3250-7/01

Serviços de prótese dentária 3250-7/06

Incorporação de
empreendimentos
imobiliários

4110-7/00

Construção de edifícios 4120-4/00

Construção de rodovias e
ferrovias

4211-1/01

Pintura para sinalização em
pistas rodoviárias e
aeroportos

4211-1/02

Construção de obras-de-arte
especiais

4212-0/00

Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas

4213-8/00

Cemitérios 9603-3/01

Gestão e manutenção de
cemitérios

9603-3/01

Serviços de cremação 9603-3/02

Serviços de funerárias 9603-3/04

Autoria: Prefeito Municipal
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lE -ATIVIDADES DE

'LAZER E CULTURA

■Casas de festas e eventos 8230-0/02

Centro de convenções 8230-0/01

íClubes sociais, desportivos e
similares

4120-4/00

■JEstádio de esportes 4120-4/00

-Boliche 9329-8/02

"Cinema 5914-6/00

ii Exploração de salas de
■^espetáculos

9003-5/00

i Teatro 9003-5/00

iBoite, discotecas, danceterias
ie similares

9003-5/00

■Bar, Choperia, Whiskeria e
ioutros estabelecimentos
.;especializados em servir
bebidas

9003-5/00

Parque de exposições 8230-0/01

Galeria de arte e museus 4789-0/03

; Parque de diversões e
! Parques temáticos 9321-200

jF-ATIVIDADES DE
1 HOTELARIA
í Hotel 5510-8/01

Apart-hotel 5510-8/02

Pousada, Pensões e Similares 5590-6/99

Motéis 5510-8/03

G - EQUIPAMENTOS DE
SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL PÚBLICOS E
PRIVADOS

e

1
Hospital 8610-1/01

Equipamentos públicos
comunitários - posto de
saúde,atendimento a idosos e
similares

8610-1/0

Instituições de longa
permanência para idosos

8711-5/02

Laboratórios de análises
clinicas

8640-2/02

Serviços de raio-x,
radiodiagnóstico e
radioterapia

8640-2/11

Atividades de clínica médica
(clínicas, consultórios e
ambulatórios)

8640-2/99

Atividades de clínica
odontológica

8630-5/04

Orfanatos 8730-1/01

Albergues 8730-1/01

Autoria: Prefeito Municipal
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[Atividades de assistência
'social prestadas em
presidências coletivas e
^particulares

8730-1/99

ÍH - EQUIPAMENTOS
^PÚBLICOS E
^COMUNITÁRIOS
^Administração pública em
'geral

8411-6/00

iCemitérios 9603-3/01

í Associação de entidade de
^classe, profissionais

9412-0/99

'Associações comunitárias 9499-5/00

: Sedes de clubes sociais e

esportivos
9312-3/00

Templos e organÍ2ações
religiosas

9491-0/00

I -Usos Rurais

Peq.
Propr
iedad

e

(Ha)

Média

Proprie
dade

(Ha)

Grande

Proprie
dade

(Ha)

Empreendimento Especial (
Ha) EIV

Grau

I
Grau 2 Grau 3 G4 G5

ATIVIDADES Cód. CNAE

Até

12

(Ha)

Acima

del2

até 48(

Ha)

Acima

de 48

(Ha)
até 180

(Ha)

Acima de

180( Ha)

Arroz; cultivo de 0111-3/01

Milho; cultivo de 0111-3/01

Cana de açúcar; cultivo de 0113-0/00

Feijão comum de cor; cultivo
de

0119-9/05

Feijão fradinho; cultivo de 0119-9/05

Batata; cultivo de 0119-9/03

Alho; cultivo de 0119-9/03

Cebola; cultivo de 0119-9/04

Abacaxi; cultivo de 0119-9/01

Uva; cultivo de 0132-6/00

Horticultura, exceto
morango

0121-1/01

Criação de bovinos para
corte

0151-2/01

Criação de bovinos para leite 0151-2/02

Cultivo de flores e plantas
ornamentais

0122-9/00

Cultivo de outras plantas de
lavoura temporária não
especificadas anteriormente

0119-9/99

Autoria; Prefeito Municipal
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ÍCultivo de coco-da-baía 0133-4/05

Fabricação de aguardente de
cana-de-açúcar

1111-9/01

Fabricação de outras
aguardentes e bebidas
destiladas

1111-9/02

I - Usos Rurais -Turismo

Hotéis 5510-8/01

Campings 5590-6/02

Restaurantes e similares 5611-2/01

Serviços de reservas e outros
serviços de turismo não
especificados anteriormente

7990-2/00

I - Grau de impacto 1 - G 1- enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, serviço, institucional e
industrial que não causem impactos significativos à vizinhança, poluição ambiental e nem atraiam ou produzam
tráfego pesado ou intenso e com limite de área total de até 600 m^.

II - Grau de impacto 2 - G 2 - enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, serviço, institucional e
industrial, que podem causar impacto significativo ao meio ambiente, à mobilidade urbana e à vizinhança
demandando maior controle para sua implantação e com limite de área total de 601 m^ (seiscentos e um metros
quadrados), até 1500 m^.

III - Grau de impacto 3 - G 3 - enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, serviço, institucional e
industrial, com área total construída superior a 1.500 m^ (hum mil e quinhentos metros quadrados) e que são
potencialmente geradoras de impacto ao meio ambiente, à mobilidade urbana e social no seu entorno estão
condicionadas á apresentação de EIV.

IV - Grau de impacto 4 - G 4: uso não residencial cuja instalação é condicionada à aprovação do Estudo de

Impacto de Vizinhança (EIV) caso estejam implementadas fora de Zonas de Especial Interesse Empresarial.

IV - Atividades Especiais e Grau de impacto 5 - G 5- são aqueles usos, atividades e edificações que apresentam
características específicas do seu funcionamento ou que demandam necessidades especiais de implantação por
serem potencialmente causadoras de significativos impactos no entorno onde se localizam, exigindo maior
controle para sua implantação, igualmente condicionadas à apresentação de EIV e demais exigências ambientais.

ANEXO 3a - QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - ECONOMIA CRIATIVA
Usos e Graus de Impacto

Classificação das Atividades Economia Criativa Graus de Impacto

A: Atividades de pequeno e médio porte compatíveis com
0 uso residencial

Cód.

CNAE

2.0

Limite da Atividade ( M^)

Especial

(M^)-
(G5)

Autoria: Prefeito Municipal
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GI G2 G3
G4-

EIV

EIV 1

Até

600

Acima

de 600

até

1500

Acim

a

1500

até

3000

Acima

de

3000

até

5000

Acima

de 5000

Fabricação de instrumentos musicais 32205

Construção de obras de arte especiais 42120

Edição de livros 58115

Edições de jornais 58123

Edição de revistas 58131

Edição de cadastros, listyas e outros produtos gráficos 58191

Edição integradas à impressão de livros 58212

Edição integradas à impressão de jornais 58221

Edição integradas à impressão de revistas 58239

Edição de cadastros, listyas e outros produtos gráficos 58298

Atividades de produção cinematográfica de videos e de
programas de televisão

59111

Atividades de pós-produção cinematográfica de videos e
de programas de televisão

59120

Distribuição cinematográfica de vídeos e de programas de
televisão

59138

Atividades de exibição cinematográfica 59146

Atividades de gravação de som e edição de música 59201

Atividades de rádio 60101

Atividades de televisão aberta 60217

Programadoras e atividades relacionadas à televisão por
assinatura

60225

Desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda

62015

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis

62023

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não customizáveis

62031

Consultoria em tecnologia da informação 62040

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação

62091

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação
e serviços de hospedagem na intemet

4623-

1/06

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação
e serviços de hospedagem na intemet

63119

Autoria: Prefeito Municipal



Continuação promulgação dispositivos da Lei
Complementar n° 065/2018

,Vin.HA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"Deus seja Couvado"

18

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
hospedagem na intemet

63194

Serviços de arquitetura 71111

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e
arquitetura

71197

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
físicas e naturais

72100

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
humanas e naturais

72207

Agências de publicidade 73114

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em
veículos de comunicação

73122

Atividades de publicidade não especificadas
anteriormente

73190

Pesquisas de mercado e de opinião pública 73203

Design e decoração de interiores 74102

Atividades fotográficas e similares 74200

Atividades paisagísticas 81303

Ensino de arte e cultura 85929

Ensino de idiomas 85937

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 90019

Criação artística 90027

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras
atividades artísticas

90035

Atividades de bibliotecas e arquivos 91015

Atividades de museus e de exploração, restauração
artística e conservação de lugares e prédios históricos e
atrações similares

91023

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques
nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção
ambiental

91031

Parques de exposição e temáticos 93212

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura
e à arte

94936

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 32124

Fabricação de tecidos de malha 13308

Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13405

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 13511

Fabricação de artefatos de tapeçaria 13529

Fabricação de artefatos de cordoaria 13537

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 13545

Autoria; Prefeito Municipal
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Fabricação de outros produtos têxteis não especificados
anteriormente

13596 '■m
Confecção de roupas intimas 14118

"

Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas 14126

confecção de roupas prfissionais 14134

Fabricação de aceessórios de vestuário, exceto para
segurança e proteção

14142

Fabricação de meias 14215

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malhas
e tricotagens, exceto meias

14223

Curtimento e outras preparações de couro 15106

Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes
de qualquer material 15211

Fabricação de artefatos de couro não especificados
anteriormente

15297

Fabricação de calçados de couro 15319

Fabricação de tênis de qualquer material 15327

Fabricação de calçados de material sintético 15335

Fabricação de calçados de materiis não especificados
anteriormente

15394

Fabricação de partes de calçados, de qualquer material 15408

Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de
madeira

16234

Fabricação de embalagens de papel 17311

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 17320

Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações
periódicas

18113

Impressão de material de segurança 18121

Impressão de materiais para outros usos 18130

Serviços de pre-impressão 18211

Serviços de acabamento gráfico 18229

Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte 18300

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e
higiene pessoal 20631

Fabricação de embalagens de material plástico 22226

Fabricação de embalagens de vidro 23125

Metalurgia de materiais preciosos 24423

Fabricação de embalagens metálicas 25918

Fabricação de equipamentos de informática 26213

Autoria: Prefeito Municipal
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Fabricação de equipamentos transmissores de
comunicação

26311

v V-/
r  -

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação

26329

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e ampliação de áudio e video

26400

Fabricação de cronômetros e relógios 26523

Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de
ourivesaria e joalheria

32116
á
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Quadro I. Perits das Vias segundo classificação fancional
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QUADRO DA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIÁRIA BÁSICA

QUADRO NA. Características Físicas e Estruturais da Rede Viária Básica
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Vil - projeto do loteamento, georreferenciado no datum SIRGAS 2000 ou WGS 84, em
escala legível, assinado pelo proprietário ou seu representante legal e por profissional
legalmente habilitado, contendo as seguintes indicações e informações:

a) o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

b) a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração; c) as áreas
públicas, com as respectivas dimensões e áreas;

c) o sistema de vias com a respectiva hierarquia;

d) as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, pontos de tangência e ângulos;

e) a indicação do alinhamento e nivelamento das vias projetadas;

f) quadro demonstrativo da área total, discriminando as áreas de lotes, áreas públicas e
comunitárias, com a respectiva localização e percentuais.

VIII - perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação local e praças, em
escala legível;

IX - memorial descritivo do projeto contendo, obrigatoriamente, pelo menos:

a) denominação, área, situação, limites e confrontações da gleba;

b) a descrição do loteamento com as características;

c) as condições urbanísticas do loteamento e as diretrizes fixadas nesta Lei;

d) a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato de registro do
loteamento;

e) indicação e especificação dos encargos e obras que o loteador se obriga quanto à
inffaestrutura;

X - arquivo digital contendo todos os documentos elencados anteriormente.

SUBSEÇÃO VI

DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO

Art. 205. Cumpridas as exigências legais, se o projeto de loteamento estiver em condições de
ser aprovado, o proprietário ou representante legal deverá assinar um Termo de
Compromisso, no qual constará obrigatoriamente, no mínimo:

I - expressa declaração do proprietário ou representante legal, obrigando-se a respeitar o
projeto aprovado e o cronograma de obras;

II - indicação das quadras e lotes gravados com a garantia hipotecária;
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III - indicação das obras a serem executadas pelo proprietário ou representante legal e dos
prazos em que se obriga a efetuá-la.

Art. 206. Preenchidos os requisitos dispostos no artigo anterior, a Secretaria Municipal
responsável pelo desenvolvimento urbano encaminhará o processo ao Prefeito Municipal,
que editará Decreto de aprovação do loteamento.

SUBSEÇÃO VII

DO REGISTRO DO LOTEAMENTO

Art. 207. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de aprovação do projeto, o
proprietário deverá registrar o loteamento no Registro Geral de Imóveis, sob pena de
caducidade da aprovação.

Art. 208. O projeto de loteamento aprovado poderá ser modificado, mediante solicitação do
interessado, antes de seu registro no Cartório de Registro Geral de Imóveis ou cancelado, nas
hipóteses previstas no art. 23 da Lei 6766, de 19 de dezembro de 1979 e alterações.

Art. 209. Somente após a efetivação do registro do projeto de loteamento no Registro Geral
de Imóveis, o loteador poderá iniciar a venda dos lotes.

Art. 210. O responsável pelo loteamento fica obrigado a fornecer, no mês de janeiro de cada
ano, ao Cadastro Imobiliário Urbano Municipal, a relação dos lotes que no ano anterior
tenham sido alienados definitivamente ou mediante compromisso de compra e venda,
mencionando o nome do comprador, o endereço, o número da quadra e do lote e o valor do
contrato de venda.

Art. 211. Os espaços livres de uso público, as vias e praças, e as áreas destinadas aos
equipamentos comunitários, constantes do projeto e do memorial descritivo aprovados, não
poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde o registro do loteamento, salvo as
hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, devendo ser observadas, neste
caso, as exigências do artigo 23, da Lei Federal n° 6766, de 19 de dezembro de 1979.

Parágrafo único. Desde a data do registro do loteamento, passam a integrar ao domínio do
Município as vias, praças, as áreas destinadas à implantação dos equipamentos comunitários
e os espaços livres de uso público, constantes do projeto e memorial descritivo aprovados.

SUBSEÇÃO VIU

DA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO

Art 212. É obrigatória, no loteamento, a realização das obras constantes dos projetos
aprovados, sendo de responsabilidade do proprietário ou representante legal, a sua execução,
que será fiscalizada pelos órgãos competentes.

Art. 213. A concessão do Alvará de Licença para início das obras para execução do
loteamento será feita mediante requerimento do proprietário ou seu representante legal no
processo administrativo de aprovação, observado o loteamento aprovado e a seguinte
documentação mínima:
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I - projeto de meio-fio e pavimentação das vias de circulação;

II - projeto completo do sistema de alimentação e distribuição de água e respectiva rede de
distribuição, aprovado pelo órgão competente responsável pelo serviço de distribuição de
água, indicando a fonte abastecedora e volume;

III - projeto completo do sistema de esgoto sanitário aprovado pelo órgão competente,
indicando a forma de coleta, tratamento e o local do lançamento dos resíduos e a forma de
prevenção dos efeitos deletérios;

IV - projeto completo da rede de escoamento das águas pluviais, indicando e detalhando o
dimensionamento e os caimentos coletores, assim como o local de lançamento, conforme;

a) planta baixa em escala legível, onde será traçado ao longo de todas as vias públicas a rede
de drenagem, os poços de visita e as bocas de lobo coletoras;

b) perfis longitudinais de cada trecho, em escala legível, apresentando o "greide" de rua e o
coletor, sendo necessário cotar a profundidade de cada poço de visita existente, sobre a linha
que o representa, devendo ser expresso ainda, na parte superior do coletor, o número do
trecho e seu comprimento e, na parte inferior, separados por traços de união, diâmetro, a
vazão e a declividade correspondente;

c) memorial descritivo e Justificativo da solução apresentada e especificações de materiais a
serem empregados, em documentos digitalizados, bem como as planilhas de cálculo, todas
assinadas pelo autor do projeto;

V - projeto completo da rede de energia elétrica, aprovado pelo órgão competente,
obedecendo a suas medidas, padrões e normas.

VI - projeto de iluminação pública aprovado pelo órgão municipal competente;

VII - projetos especiais, tais como: obras de arte e muro de contenção, a critério do órgão
municipal competente, quando for o caso;

VIII - cronograma de execução das obras, com a duração máxima de 4 (quatro) anos,
constando de, no mínimo:

a) locação das ruas e quadras;

b) serviço de terraplanagem e preparo do solo;

c) assentamento de meios-fios e obras de pavimentação viária com as características
geométricas, infraestruturas e paisagísticas das vias;

d) instalação das redes de abastecimento de água e energia elétrica;

e) implantação das redes de escoamento de águas públicas e iluminação Pública, quando for
o caso;
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f) outras obrigações constantes dos projetos aprovados.

IX - Licença Municipal de Instalação - LMI; e

X - arquivo digital contendo todos os documentos elencados anteriormente.

Art. 214. O Alvará de Licença para início das obras deverá ser requerido à Prefeitura pelo
interessado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação do
Decreto de aprovação do loteamento, caracterizando-se o início da obra pela abertura e
nivelamento das vias de circulação.

§ 1° O prazo máximo para o término das obras é de 02 (dois) anos, a contar da data de
expedição do Alvará de Licença.

§ 2° O prazo estabelecido no § 1° deste artigo poderá ser prorrogado, a pedido do interessado,
por período não superior a dois anos.

§ 3° Durante as obras de implantação do loteamento é obrigatório manter, em local bem
visível, placa de, no mínimo, 3,00m (três metros) x 9,00m (nove metros), informando:
nomes, títulos, registros, endereços dos responsáveis técnicos pelo projeto e pela execução do
parcelamento, bem como nome do empreendimento e sua área total, número total de seus
lotes e do respectivo alvará de licença para início das obras.

§ 4° A placa de que trata o § 3° deste artigo, deverá seguir o padrão definido pela Secretaria
Municipal responsável pelo desenvolvimento urbano.

§ 5° É obrigatório manter no local das obras do loteamento, durante toda sua execução, um
exemplar completo do projeto licenciado, com o respectivo alvará e licença ambiental.

Art 215. A execução das obras poderá ser feita por fases, segundo prioridades estabelecidas
pela Prefeitura Municipal, mas sem prejuízo do prazo fixado para a sua conclusão.

Art 216. VETADO.

Parágrafo único. VETADO.

Art 217. A garantia será liberada, à medida que forem executadas as obras, na seguinte
proporção:

I -10% (dez por cento), quando concluída a abertura das vias e a demarcação dos lotes;

II - 10% (dez por cento), quando concluído o assentamento de meio-fio;

III - 10% (dez por cento), quando concluídas as obras de drenagem

IV - 30% (trinta por cento), quando concluída a instalação das redes de abastecimento de
água e energia elétrica;

V - 40% (quarenta por cento), quando concluídos os demais serviços.
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Parágrafo único. O início de edificações, nos novos loteamentos, somente será permitido
após inscrição do projeto do loteamento no Registro Geral de Imóveis competente e do
término das obras de implantação, e após emissão do alvará de conclusão de infraestrutura e
licença ambiental de operação pelo órgão licenciador.

SEÇÃO III

DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL

Art 218. Os loteamentos destinados a uso empresarial deverão estar localizados nas Zonas
de Especial Interesse Empresarial.

Art. 219. As glebas a serem parceladas para a implantação de loteamentos destinados a uso
predominantemente industrial deverão atender aos seguintes requisitos:

I - quanto ás dimensões mínimas dos lotes, deverá ser observado o modelo de parcelamento
do local;

II - quanto às condicionantes ambientais, conforme licença ambiental emitida pelo órgão
competente;

III - quanto ao percentual de áreas públicas, este não poderá ser inferior a 30% (trinta por
cento) da gleba, observada a seguinte proporção:

a) 15% (quinze por cento) para o sistema viário;

b) 5% (cinco por cento) para espaços livres de uso público;

c) 10% (dez por cento) para equipamentos comunitários;

IV - quanto à infraestrutura básica:

a) implantação da rede de abastecimento e distribuição de água, com projeto aprovado pela
concessionária responsável;

b) implantação do sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos industriais e
sanitários, com projeto aprovado pela concessionária responsável;

c) implantação da rede de escoamento de águas pluviais;

d) implantação da rede de energia elétrica, com projeto aprovado pela concessionária
responsável;

e) pavimentação adequada das vias e assentamento dos meios-fios.

Parágrafo único. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 400,00m
(quatrocentos metros) de comprimento e área máxima de 80.000,00m^ (oitenta mil metros
quadrados).
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ArL 220. Os loteamentos empresariais limítrofes às áreas de interesse ambiental deverão
conter via de contorno ou faixa ciclável pavimentadas limitando as mesmas, contendo uma
borda com arborização e tratamento paisagístico entre a via e a área ambiental, possibilitando
0 contato e proteção com as áreas de interesse ambiental

Parágrafo único. A faixa ciclável deverá ter dimensões mínimas para uma via local
municipal e poderá estar inserida na área de borda arborizada e com tratamento paisagístico.

Art. 221. A aprovação, o registro e a implantação dos loteamentos empresariais deverão
respeitar os procedimentos indicados para os loteamentos previstos nesta Lei.

ArL 222. O funcionamento dos loteamentos empresariais, além do disposto nesta e demais
legislações relacionadas, deverá apresentar anualmente junto ao Licenciamento Ambiental de
suas empresas componentes, o sistema de coleta de resíduos gerados pelo funcionamento de
suas atividades.

SEÇÃO IV

DO DESMEMBRAMENTO

Art. 223. As glebas em processo de desmembramento, inseridas no perímetro urbano,
superiores a 20.000,00m^ (vinte mil metros quadrados), deverão destinar, no mínimo, 10%
(dez por cento) da área útil parcelável da gleba para equipamentos comunitários, espaços
livres de uso público ou ampliação do sistema viário municipal.

SUBSEÇÃO I

DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO

ArL 224. O processo de aprovação do projeto de desmembramento será feito mediante
requerimento do proprietário ou seu representante legal, á Prefeitura Municipal, contendo a
seguinte documentação mínima:

1 - certidão de ônus atualizada da gleba, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do
município;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do autor dos projetos e comprovante de pagamento;

IV - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor do projeto;

V - projeto do desmembramento, georreferenciado no datum SIRGAS 2000 ou WGS 84, em
escala legível, assinado pelo proprietário ou seu representante legal e por profissional
legalmente habilitado, contendo as seguintes indicações e informações:

a) indicação na gleba total do desmembramento objeto do pedido:

1 - dos armamentos contíguos ou vizinhos a todo perímetro da gleba;
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2 - das ferrovias, rodovias, dutos e de suas faixas de domínio;

3 - de construções existentes.

b) o tipo de uso predominante a que o desmembramento se destina;

c) indicação da divisão de lotes pretendida na gleba, com as respectivas dimensões e
numeração;

d) as dimensões lineares e angulares, com raios, pontos de tangência e ângulos;

e) quadro demonstrativo da área total discriminando as áreas de lotes bem como as áreas
livres de uso público e as de equipamentos comunitários, nos casos definidos nesta Lei.

VI - memorial descritivo do projeto contendo, obrigatoriamente, pelo menos:

a) denominação, área, situação, limites e confrontações da gleba;

b) a descrição do desmembramento com as características; e

c) a indicação das áreas livres de uso público e as de equipamentos comunitários que
passarão ao domínio do Município no ato de registro do desmembramento nos casos
definidos nesta Lei.

VII - arquivo digital do projeto descrito no inciso V.

Art. 225. VETADO.

Art. 226. Os espaços livres de uso público e as áreas destinadas á implantação de
equipamentos comunitários a serem doados não poderão apresentar declividade superior a
15% (quinze por cento).

Parágrafo único. Os espaços livres de uso público deverão ser mantidos com a vegetação
natural de porte arbóreo, quando houver.

SUBSEÇÃO II

DO REMEMBRAMENTO OU DESDOBRO

Art. 227. A aprovação do projeto de remembramento ou desdobro será feita mediante
requerimento do proprietário ou seu representante legal, contendo a seguinte documentação
mínima:

I - certidão de ônus atualizada da gleba ou lote, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do
município;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba ou lote;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do autor do projeto e cópia de comprovante de pagamento;
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IV - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor do projeto;

V - projeto de remembramento ou desdobro;

VI - arquivo digitai do projeto descrito no inciso VII;

VII - cópia de contratos de permuta do imóvel, devidamente registrados, quando necessário.

§ 1° Considera-se remembramento a alteração das dimensões de glebas ou lotes e que
implique em junção, seguida ou não de subdivisão, de parte ou de todo o parcelamento, sem
alteração do sistema viário, dos percentuais de espaços livres de uso público ou de áreas
destinadas a equipamentos comunitários, desde que os lotes sejam contíguos e pertencentes
ao mesmo proprietário.

§ 2° Considera-se desdobro a alteração das dimensões de lotes pertencentes a loteamento
aprovado pela municipalidade e que implique em redivisão de lote, sem alteração do sistema
viário, dos percentuais de espaços livres de uso público ou de áreas destinas a equipamentos
comunitários.

Art 228. Aplicam-se ao remembramento, no que couberem, as disposições relavas aos
requisitos urbanísticos do loteamento, estabelecidos na Seção II.

Art 229. Os remembramentos e desdobros serão realizados por intermédio de emissão de
certidão do Responsável pelo setor de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Mobilidade.

§ 1° Nos casos de remembramento de áreas que envolvam zonas com índices diferentes, será
sempre adotado o índice da gleba de maior testada para a via pública.

§ 2° No caso de aprovação de desdobro de lote onde há edificação com certificado de
conclusão e registrada no Registro Geral de Imóveis, a aprovação dependerá do atendimento
aos parâmetros urbanísticos definidos na legislação pertinente, de forma a não tomar a
edificação regular em irregular.

§ 3° As glebas em processo de remembramento, superiores a 10.000,OOm^ (dez mil metros
quadrados), deverão destinar, no mínimo, 10% (dez por cento) da área útil parcelável da
gleba para equipamentos comunitários e espaços livres de uso público, desde que não tenham
sido doados os percentuais de áreas em processos anteriores de loteamento ou
desmembramento.

SEÇÃO V

DOS LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL

Art. 230. A infraestrutura básica dos loteamentos para habitação de interesse social deverá
observar, no mínimo, os seguintes requisitos:

I - vias de circulação pavimentadas, meio fio e sarjeta;
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II - soluções para a coleta e o escoamento das águas pluviais, podendo-se aceitar soluções
alternativas, desde que aprovadas e licenciadas pelos órgãos ambientais competentes;

III - rede de abastecimento de água potável;

IV - soluções para esgotamento sanitário, podendo-se aceitar soluções alternativas, desde que
aprovadas e licenciadas pelos órgãos ambientais competentes;

V - rede de energia elétrica domiciliar e de iluminação pública.

§ 1° Os lotes terão uma área mínima de 125,00 m^ (cento e vinte cinco metros quadrados),
com testada mínima de 5,00m (cinco metros).

§ 2° O sistema viário deverá atender às condições técnico-construtivas e de viabilidade
social, econômica e ambiental de cada caso, definidas pelo Órgão responsável pela
Mobilidade Urbana.

ArL 231. As obras de urbanização propostas para os loteamentos de habitação de interesse
social, a partir do disposto nas Leis Federais 6.766/79 e suas alterações e nesta lei, deverão
ser submetidas à aprovação dos órgãos municipais competentes.

ArL 232. Os órgãos municipais competentes cuidarão para garantir, em cada caso específico,
0 equilíbrio entre as condições mínimas de preservação ambiental, habitabilidade,
salubridade e segurança e a viabilidade técnica e econômica do empreendimento.

ArL 233. A aprovação de loteamentos de interesse social obedecerá ao rito processual da
aprovação de demais loteamentos.

Art. 234. Os loteamentos de interesse social só poderão ser aprovados em Zonas de Especial
Interesse Social - ZEIS.

CAPÍTULO V

DOS CONDOMÍNIOS POR UNIDADES AUTÔNOMAS

ArL 235. Considera-se condomínio por unidades autônomas, as edificações ou conjuntos de
edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre
si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, que poderão ser alienados, no todo ou
em parte, objetivamente considerados, e constituirá cada unidade, propriedade autônoma,
sujeita às limitações desta lei.

Art. 236. A instituição de condomínio por unidades autônomas, prevista na Lei Federal n°
4591, de 16 de dezembro de 1964, observará as especificações contidas nesta lei, dependerá
de prévia aprovação do Poder Público Municipal, através do Setor responsável pela
aprovação e ocorrerá sob a forma de:

1 - condomínio por unidades autônomas, constituído por edificações térreas ou assobradadas,
com características de habitação unifamiliar;
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II - condomínio por unidades autônomas, constituído por edificações de dois ou mais
pavimentos, com características de habitação multifamiliar;

III - condomínio por unidades autônomas, constituídos por edificações térreas ou
assobradadas, casas geminadas e edificações de 02 (dois) ou mais pavimentos, com
características de habitação multifamiliar construídas em um mesmo empreendimento;

IV - condomínio por unidades autônomas, constituídos por edificações de dois ou mais
pavimentos, com características de uso misto de comércio, serviços e residencial; e

V - condomínio empresarial, constituído por edificações destinadas ao uso industrial,
comercial e de serviços.

§ 1° Os condomínios por unidades autônomas somente serão permitidos nas zonas urbanas
definidas para tanto.

§ 2° As frações dos condomínios de unidades autônomas, aprovados pela Prefeitura, são
consideradas indivisíveis.

§ 3° No memorial descritivo do projeto de condomínio horizontal, deverá ser especificado a
condição de uso da área somente para condomínio horizontal e a proibição da subdivisão em
lotes, a ser registrado no Registro Geral de Imóveis.

Art. 237. As dimensões dos condomínios por unidades autônomas deverão observar os
seguintes critérios:

I - os condomínios, por unidades autônomas para fins residenciais e mistos deverão observar
as seguintes dimensões:

a) dimensão máxima da testada de 200,00 m (duzentos metros); e

b) área máxima de 80.000,00 m^ (oitenta mil metros quadrados).

II - os condomínios empresariais deverão observar as seguintes dimensões:

a) dimensão máxima da testada de 200,00 m (duzentos metros); e

b) área máxima de 200.000,00 m^ (duzentos mil metros quadrados).

§ 1° As Zonas de Especial Interesse Ambiental não serão computadas para efeito da
definição das áreas máximas das glebas para implantação dos condomínios.

§ 2° Os condomínios serão responsáveis pela proteção, manutenção e recuperação das zonas
de proteção ambiental inseridos em seus respectivos perímetros.

Art. 238. Os condomínios por unidades autônomas deverão atender os seguintes requisitos:

I - as áreas livres de uso comum, destinadas a jardins, acessos e equipamentos para lazer e
recreação, ou vinculadas a equipamentos urbanos, corresponderá à área igual ou superior a
30% (trinta por cento) da área total da gleba do terreno quando em glebas ou lotes maior de
10.000 m^ e de 15% (quinze por cento) em glebas menores que 10.000,00 m^ (dez mil metros
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quadrados), com exceção dos residenciais multifamiliares com no máximo 08 (oito)
unidades, estes dispensados das exigências deste inciso;

II - será exigida uma doação de 5% (cinco por cento) do total da área do empreendimento,
para implantação de equipamentos comunitários, em locais de livre acesso ao público, para
empreendimento com mais de 400 (quatrocentas) unidades autônomas ou mais de 15.000,00
m^ (quinze mil metros quadrados);

III - para os condomínios previstos nesta lei, os muros com testadas para as vias públicas
deverão ser construídos intercalados por elementos vazados que dê visibilidade à parte
interna, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) de sua área e altura máxima de 2,20 m
(dois metros e vinte centímetros);

IV - a delimitação das Zonas de Especial Interesse Ambiental deverá ser feita de modo a não
impedir o livre fluxo da fauna silvestre;

V - elaborar e implantar projeto de calçadas contemplando o paisagismo e arborização nos
moldes definidos pelo Município e seguindo as normas de acessibilidade para portadores de
deficiência;

VI - propor e implantar projeto de iluminação para as vias internas do condomínio;

VII - observar as exigências de vagas de garagens dispostas para os casos de condomínio por
unidades autônomas;

VIII - aplicação, relativamente às edificações, dos parâmetros de controle urbanístico
conforme zoneamento onde estejam inseridas;

IX - As vias principais de acesso ao condomínio deverão possuir faixa de rolamento com
dimensões de, no mínimo, 06 (seis) metros de largura, a entrada principal de veículos deverá
apresentar condições mínimas para o acesso de viaturas de bombeiros;

X - Nas esquinas e nos canteiros centrais internos aos empreendimentos, deverão ser
executados dispositivos para facilitar a travessia de pessoas com dificuldade de locomoção,
de acordo com a legislação vigente e com as normas da NBR 9050 da ABNT ou a que a
substituir;

XI - O afastamento mínimo lateral das unidades em relação aos limites da unidade autônoma,
constituído por edificações térreas ou assobradadas, com características de habitação
unifamiliar, excetuando-se a tipologia de casas geminadas, deverá ser de 1,50 m (um metro e
cinqüenta centímetros);

XII - O afastamento mínimo de fundos das unidades em relação aos limites da unidade
autônoma, constituído por edificações térreas ou assobradadas, com características de
habitação unifamiliar, deverá ser de 3,00 metros; e

XIII - a quota de terreno para cada unidade deverá atender ao Modelo de Parcelamento da
zona.
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§ 1° Em se tratando de mais de um condomínio de um mesmo proprietário em áreas
contíguas, serão observadas as áreas totais dos empreendimentos para o cálculo das áreas a
serem doadas.

§ 2° As áreas que estiverem situadas em Zonas de Especial Interesse Ambiental, Área de
Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal serão excluídas do cálculo das áreas a serem
doadas.

§ 3° A implantação do condomínio por unidades autônomas não deverá obstaculizar a
continuidade do sistema viário público existente ou projetado.

Art 239. E obrigação do empreendedor, na instituição de condomínio por unidades
autônomas, a instalação de redes e equipamentos para abastecimento de água potável,
energia elétrica e iluminação das vias condominiais, redes de drenagem pluvial, sistema de
coleta, tratamento e disposição de esgotos sanitários, e obras de pavimentação e de execução
de calçadas.

Art. 240. Quando as glebas de terreno, sobre os quais se pretenda a instituição de
condomínio por unidades autônomas, não forem servidas pelas redes públicas de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, energia elétrica e
Estação de Tratamento de Esgoto, tais serviços serão implantados e mantidos pelos
condôminos, devendo sua implantação ser comprovada, previamente, mediante projetos
técnicos submetidos à aprovação das empresas concessionárias de serviço público e sua
operação somente será autorizada após licenciamento nos órgãos ambientais competentes.

Art. 241. As obras relativas às edificações e instalações de uso comum deverão ser
executadas, simultaneamente, com as obras das áreas de utilização exclusiva de cada unidade
autônoma.

§ 1° Consideram-se áreas de uso comum àquelas destinadas a jardins, vias de acesso,
calçadas internas e equipamentos para lazer e recreação.

§ 2° A concessão do certificado de conclusão para edificações implantadas na área de
utilização exclusiva de cada unidade autônoma, fica condicionada à completa e efetiva
execução das obras de infraestrutura e as relativas às edificações e instalações das áreas de
uso comum, de acordo com o cronograma previsto no Termo de Compromisso aprovado
pelos órgãos técnicos municipais.

Art. 242. Os condomínios empresariais só serão admitidos em zonas de uso onde a atividade
industrial seja permitida.

SEÇÃO II

DOS CONDOMÍNIOS DE LOTES

Art. 243. Considera-se condomínio de lotes o conjunto das frações ideais, proporcionais à
área do solo de cada unidade autônoma, se restringindo a construção das edificações de uso
comum do condomínio.
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§ 1° A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada
unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato
da instituição.

§ 2° Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura do
condomínio ficará a cargo do empreendedor.

§ 3° No Registro de Imóveis do projeto de condomínio de lotes, deverá ser especificada a
condição de uso da área privativa de cada condômino, conforme aprovação da Secretaria
responsável pelo Desenvolvimento Urbano.

§ 4° Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio por
unidades autônomas, respeitada a legislação urbanística.

Art. 244. As dimensões dos condomínios de lotes deverão observar os seguintes critérios:

I - dimensão máxima da testada de 200 m (duzentos metros); e

II - área máxima de 80.000 m^ (oitenta mil metros quadrados).

§ 1° As Zonas de Especial Interesse Ambiental não serão computadas para efeito da
definição das áreas máximas das glebas para implantação dos condomínios.

§ 2" Os condomínios serão responsáveis pela proteção, manutenção e recuperação das áreas
de proteção ambiental inseridos em seus respectivos perímetros.

Art. 245. Os condomínios de lotes deverão atender os seguintes requisitos:

I - as áreas livres de uso comum, destinadas a jardins, acessos e equipamentos para lazer e
recreação, ou vinculadas a equipamentos urbanos, corresponderá à área igual ou superior a
30% (trinta por cento) da área total da gleba do terreno quando em glebas ou lotes maior de
10.000,00 m^ (dez mil metros quadrados) e de 15% (quinze por cento) em glebas menores
que 10.000,00 m^ (dez mil metros quadrados);

II - será exigida uma doação de 5% (cinco por cento) do total da área do empreendimento,
para implantação de equipamentos comunitários, em locais de livre acesso ao público, para
empreendimento com mais de 400 (quatrocentas) unidades autônomas ou mais de
15.000,00m2 (quinze mil metros quadrados);

III - para os condomínios previstos nesta lei, os muros com testadas para as vias públicas
deverão ser construídos intercalados por elementos vazados que dê visibilidade à parte
interna, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) de sua área e altura máxima de 2,20 m
(dois metros e vinte centímetros);

IV - a delimitação das Zonas de Especial Interesse Ambiental deverá ser feita de modo a não
impedir o livre fluxo da fauna silvestre;
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V - elaborar e implantar projeto de calçadas contemplando o paisagismo e arborização nos
moldes definidos pelo Município e seguindo as normas de acessibilidade para portadores de
deficiência;

VI - propor e implantar projeto de iluminação para as vias internas do condomínio;

VII - observar as exigências de vagas de garagens dispostas para cada tipo de edificação a
ser implantada nas frações ideais;

VIII - aplicação, relativamente às edificações, dos parâmetros de controle urbanístico
conforme zoneamento onde estão inseridas;

IX - As vias principais de acesso ao condomínio deverão possuir faixa de rolamento com
dimensões de, no mínimo, 06 (seis) metros de largura, a entrada principal de veículos deverá
apresentar condições mínimas para o acesso de viaturas de bombeiros;

X - Nas esquinas e nos canteiros centrais internos aos empreendimentos, deverão ser
executados dispositivos para facilitar a travessia de pessoas com dificuldade de locomoção,
de acordo com a legislação vigente e com as normas da NBR 9050 da ABNT ou a que a
substituir; e

XI - A quota de terreno para cada fração ideal deverá atender ao Modelo de Parcelamento da
zona urbana.

§ 1° Em se tratando de mais de um condomínio de um mesmo proprietário em áreas
contíguas, serão observadas as áreas totais dos empreendimentos para o cálculo das áreas a
serem doadas.

§ 2° As áreas que estiverem situadas em Zonas de Especial Interesse Ambiental, Área de
Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal serão excluídas do cálculo das áreas a serem
doadas.

§ 3° A implantação do condomínio de lotes não deverá obstaculizar a continuidade do
sistema viário público existente ou projetado.

Art 246. É obrigação do empreendedor, na instituição de condomínio de lotes, a instalação
de redes e equipamentos para abastecimento de água potável, energia elétrica e iluminação
das vias condominiais, redes de drenagem pluvial, sistema de coleta, tratamento e disposição
de esgotos sanitários, e obras de pavimentação e de execução de calçadas.

Art 247. Quando as glebas de terreno, sobre os quais se pretenda a instituição de
condomínio de lotes, não forem servidas pelas redes públicas de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, energia elétrica e Estação de Tratamento
de Esgoto, tais serviços serão implantados e mantidos pelos condôminos, devendo sua
implantação ser comprovada, previamente, mediante projetos técnicos submetidos á
aprovação das empresas concessionárias de serviço público e sua operação somente será
autorizada após licenciamento nos órgãos ambientais competentes.
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Art. 248. As obras relativas às edificações e instalações de uso comum deverão ser
executadas, antes do início da construção das edificações nas frações ideais.

§ 1° Consideram-se áreas de uso comum àquelas destinadas a jardins, vias de acesso,
calçadas internas e equipamentos para lazer e recreação.

§ 2° A concessão do certificado de conclusão para edificações implantadas na área de
utilização exclusiva de cada unidade autônoma, fica condicionada à completa e efetiva
execução das obras de infraestrutura e as relativas às edificações e instalações das áreas de
uso comum, de acordo com o cronograma de execução de obras previsto no Termo de
Compromisso aprovado pelos órgãos técnicos municipais.

Art. 249. Os condomínios de lotes voltados a edificações industriais só serão admitidos em
zonas de uso onde a atividade industrial seja permitida.

CAPITULO VI

DA FISCALIZAÇÃO E DO ALVARÁ DE CONCLUSÃO DE OBRAS

SEÇÃO I

DA FISCALIZAÇÃO

Art 250. A fiscalização da implantação dos projetos de parcelamento do solo e de
condomínios será exercida pela Secretaria Municipal responsável pelo Desenvolvimento
Urbano, através de seus agentes fiscalizadores.

Art. 251. Compete ao setor municipal competente, no exercício da fiscalização:

I - verificar a obediência dos greides, largura das vias e passeios, tipo de pavimentação das
vias, instalação da rede de águas pluviais, demarcação dos lotes, quadras, logradouros
públicos e outros equipamentos de acordo com os projetos aprovados;

II - efetuar sempre que for necessária a vistoria para aferir o cumprimento do projeto
aprovado;

III - comunicar aos órgãos competentes as irregularidades observadas na execução do
projeto aprovado, para as providências cabíveis;

IV - realizar vistorias requeridas pelo interessado para concessão do Alvará de Conclusão de
Obras;

V - adotar providências punitivas sobre projetos de parcelamento do solo e de condomínios
não aprovados;

VI - autuar as infrações verificadas e aplicar as penalidades correspondentes.

Art 252. Sempre que se verificar infração aos dispositivos desta Lei, relativos ao
parcelamento do solo, o proprietário será notificado para corrigi-la.
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Art 253. As notificações expedidas pelo órgão fiscaiizador mencionarão o tipo de infração
cometida, determinando o prazo para correção.

Parágrafo único. O não atendimento à notificação determinará aplicação de auto de
infração, com embargo das obras porventura em execução e multas aplicáveis de acordo com
o disposto no Código de Edificações Municipal.

Art. 254. A Prefeitura determinará de oficio ou a requerimento, vistorias administrativas
sempre que for denunciada ameaça ou consumação de desabamentos de terras ou rochas,
obstrução ou desvio de curso d'água e canalização em geral, e desmatamento de áreas
protegidas por legislação específica.

Art. 255. As vistorias serão feitas por servidores, designados pelo Poder Executivo
Municipal, que procederão às diligências necessárias, comunicando as conclusões apuradas
em laudo tecnicamente fundamentado.

SEÇÃO II

DO ALVARÁ DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Art. 256. A conclusão das obras exigidas nos projetos de parcelamento do solo e
condomínios deverá ser comunicada pelo proprietário à Secretaria Municipal responsável
pelo Desenvolvimento Urbano, para fins de vistoria e expedição do Alvará.

Art. 257. Verificada qualquer irregularidade na execução do projeto aprovado, o órgão
municipal competente não expedirá o Alvará de Conclusão de Obras e, através do agente
fiscalizador, notificará o proprietário para corrigi-la.

Art. 258. O prazo para a concessão do Alvará de Conclusão das Obras não poderá exceder
de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento no protocolo da Prefeitura
Municipal.

Art. 259. Não será concedido o Alvará de Conclusão de Obras, enquanto não for
integralmente observado o projeto aprovado e as cláusulas do Termo de Compromisso.

CAPITULO VII

DA MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL

Art. 260. A rede viária do Município compõe a estrutura urbana e dispõe da seguinte
hierarquia viária, em consonância com o Código Brasileiro de Trânsito;

I - vias urbanas:

a) via de trânsito rápido: via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem
interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de
pedestres em nível;
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b) via arterial: via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando
0 trânsito entre as regiões da cidade;

c) via coletora: via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar
ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da
cidade; e

d) via local; via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas
ao acesso local ou a áreas restritas.

II - vias rurais;

a) rodovias: via rural pavimentada; e

b) estradas: via rural não pavimentada.

Parágrafo único. A especificação da categoria de cada via que compõe a rede viária do
município, conforme definição do caput deste artigo será regulamentada através de Decreto
Municipal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei.

Art 261. Os objetivos prioritários da estruturação do sistema viário do Município são:

1 - implantar uma estrutura básica de circulação em curto prazo e que possa ser válida a
médio e longo prazo, integrando os diversos setores entre si, principalmente os acessos
interbairros, propiciando ligações que descongestionem o Centro de Vila Velha;

II - hierarquizar o sistema viário existente prevendo, sempre que possível tecnicamente, a
reserva de faixa para ciclovia;

III - compatibilizar o tráfego de veículos com o uso do solo e as características das vias;

IV - atender em médio prazo a demanda por transporte coletivo, conferindo prioridade às
rotas de transporte coletivo no sistema viário; V - garantir a segurança nas diferentes
modalidades de deslocamentos;

V - buscar a otimização do uso do sistema viário existente, por meio de obras de
complementação, ligação e ajustes;

VI - propiciar um desenho do viário urbano que crie espaços favoráveis á segurança do
pedestre, priorizando o tratamento das calçadas;

VII - compatibilizar a preservação ambiental com as necessidades de circulação, evitando
que as obras viárias construídas sejam vetores para a indução de uma ocupação indesejada e;

VIII - priorizar a utilização de materiais e métodos e projetos que permitam a
permeabilidade do solo.
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CAPÍTULO VIII

DA INFRAESTRUTURA URBANA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 262. E competência do Poder Executivo o gerenciamento, normatização e manutenção
dos seguintes serviços de infraestrutura urbana:

I - drenagem de águas pluviais;

II - limpeza e desassoreamento de rios, córregos e canais;

III - limpeza de áreas públicas de uso coletivo, como: praças, parques, áreas de esporte e
lazer;

IV - guias, sarjetas e meio-fío;

V - pavimentação;

VI - leitos carroçáveis e calçadas;

VII - iluminação pública;

VIII - rede de abastecimento de água;

IX - rede coletora de esgoto; e

X - coleta de lixo, priorizando a coleta seletiva, a reciclagem e a redução da geração de
resíduos sólidos.

Art. 263. O Poder Executivo deverá suprir a demanda por infraestrutura na medida de suas
possibilidades, procurando priorizar nas suas ações a execução de obras de infraestrutura que
levem em consideração:

I - a preservação ambiental;

II - áreas de risco iminente;

III - atendimento ao interesse social;

IV - áreas sujeitas a inundações e;

V - proporcionar segurança, saúde e bem-estar da população.

Art. 264. Compete ao Poder Executivo elaborar e implementar os planos e as obras
necessárias de infraestrutura para o Município.
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SEÇÃO II

DO SISTEMA DE SANEAMENTO INTEGRADO

Art. 265. Os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto fazem
parte do conjunto de ações de saneamento básico que visam à preservação da saúde pública,
a preservação ambiental e o conforto e bem-estar da população.

Art. 266. Os princípios norteadores da prestação de serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário são:

I - universalidade do atendimento;

II - qualidade dos serviços;

ni - acessibilidade ás redes, independentemente de sua condição social; e

IV - oferta conforme a necessidade.

Art. 267. A fixação dos tributos e preços públicos como contrapartida à prestação dos
serviços públicos deve ter como base à progressividade conforme o consumo e a capacidade
de pagamento, além de propiciar o equilíbrio econômico-fmanceiro da entidade operadora e
desestimular o desperdício.

Art. 268. O Município elaborará diretrizes para a implantação de sistemas de coleta e reuso
de água da chuva em equipamentos públicos e em empreendimentos habitacionais
implantados com recursos públicos.

CAPÍTULO IX

DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 269. São instrumentos de Política de Desenvolvimento Urbano do Município:

I - instituição de zonas especiais de interesse social;

II - parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

III - Imposto Predial Territorial Urbano Progressivo no Tempo;

IV - direito de superficie;

V - direito de preempção;

VI - outorga onerosa do direito de construir;

VII - transferência do direito de construir;
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VIII - operações urbanas consorciadas;

IX - consórcios imobiliários;

X - desapropriação com pagamento da dívida pública;

XI - estudo de impacto de vizinhança (EIV);

XII - Arrecadação de Bem Vago;

XIII - Instrumentos de Proteção do Patrimônio Cultural e Natural;

XIV - Instrumentos de preservação da paisagem;

XV - Desapropriação por interesse social ou utilidade pública; e

XVI - Requisição.

Art 270. São instrumentos de Política de Desenvolvimento Fundiário do Município:

I - legitimação fundiária;

II - demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;

III - legitimação de posse.

IV - concessão de direito real de uso;

V - concessão de uso especial para fins de moradia;

VI - assistência técnica e administrativa gratuita para propositura de ações coletivas de
usucapião urbana, em colaboração com associação de moradores da comunidade,
regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada
pelos representados; e

VII - demais instrumentos previstos na Lei Federal 13.465/17.

SEÇÃO II

DA INSTITUIÇÃO DE ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL

Art 271. As Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS são porções do território municipal
ocupadas por população de baixa renda, destinadas prioritariamente à regularização
fundiária, à urbanização com uso de recursos públicos e privados oriundos de compensações
urbanísticas e à produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e serão instituídas com tais
finalidades, a critério do Poder Executivo, observado o Zoneamento previsto nesta Lei.
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SEÇÃO III

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA

Art. 272. Ficam sujeitos ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios, todos os
imóveis que não atendam à função social da propriedade imobiliária pela não edificação,
subutilização ou não utilização do solo.

Art. 273. Lei municipal específica definirá minimamente;

I - condições e prazos para implementação da obrigação de parcelar, edifícar ou utilizar
compulsoriamente (PEUC);

II - os critérios para caracterização dos imóveis sujeitos à aplicação deste instrumento
segundo os conceitos de "não utilizado", "subutilizado" e "não edificado";

III - o sistema de participação e controle social da gestão do instrumento;

IV - situações de não incidência e isenção do instrumento;

V - as atribuições do Conselho Municipal da Cidade - CMC no processo de aplicação do
instrumento;

VI - Disposições específicas quanto ao cumprimento das obrigações de parcelar, edifícar, e
utilizar o imóvel.

Art. 274. Decreto municipal, subordinado ás definições contidas em Lei específica,
regulamentará minimamente:

I - os procedimentos para operacionalizar a aplicação do instrumento;

II - o arranjo institucional com as competências dos órgãos municipais no processo de
aplicação e acompanhamento, em concordância com a Lei Federal 10.257 de 2001;

III - os procedimentos do ato de notificação;

IV - os critérios para avaliação de pedidos de impugnação da notificação;

V - os procedimentos para averbação;

VI - o escalonamento das notificações;

VII - o sistema de monitoramento da situação dos imóveis notificáveis e notificados, e das
etapas de aplicação do instrumento até sua finalização;

VIII - a estratégia de definição dos imóveis para implementação do instrumento de acordo
com os objetivos do planejamento municipal;

IX - os modelos de documentos a serem utilizados. i]
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SEÇÃO IV

DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO PROGRESSIVO NO TEMPO

Art. 275. O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, progressivo no tempo é um
instrumento de natureza tributária e financeira, que incide diretamente sobre os imóveis ou
conjunto de imóveis que estão em desconformidade com o cumprimento de sua função
social, nos termos do art. 4° desta Lei.

§ 1° Lei municipal específica definirá minimamente:

a) a compatibilização com a Lei Municipal Específica do PEUC e com as leis tributárias
municipais;

b) condições e prazos para implementação do instrumento;

c) a previsão das alíquotas aplicáveis.

§ 2° Decreto municipal, de forma subordinada às definições contidas em Lei específica,
definirá minimamente:

a) os procedimentos para operacionalizar a aplicação do instrumento;

b) o arranjo institucional com as competências dos órgãos municipais no processo de
aplicação e acompanhamento do IPTU Progressivo no Tempo, em concordância com a Lei
Federal 10.257 de 2001;

c) o sistema de monitoramento da situação dos imóveis notificáveis e notificados, e das
etapas de aplicação e/ou suspensão do instrumento até sua finalização.

Art. 276. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos para
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, será aplicado sobre os imóveis
notificados o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no
Tempo - IPTU Progressivo, mediante a majoração anual e consecutiva da alíquota pelo prazo
de 5 (cinco) anos, até o limite máximo de 15% (quinze por cento).

§ 1° Após o devido processo, sendo verificado o descumprimento dos prazos estabelecidos
para parcelamento, edificação ou uso compulsórios, o valor da alíquota a ser aplicada a cada
ano é fixada da seguinte forma:

I - no primeiro ano, uma alíquota de 3% (três por cento) do valor venal do imóvel;

II - no segundo ano, uma alíquota de 6% (seis por cento) do valor venal do imóvel;

III - no terceiro ano, uma alíquota de 9% (nove por cento) do valor venal do imóvel;

IV - no quarto ano, uma alíquota de 12% (doze por cento) do valor venal do imóvel;

V - no quinto ano, uma alíquota de 15% (quinze por cento) do valor venal do imóvel.
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§ 2° Será mantida a cobrança do Imposto pela alíquota majorada até que se cumpra a
obrigação de parcelar, edificar, utilizar o imóvel ou que ocorra a sua desapropriação.

§ 3° É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou benefícios fiscais relativos ao
IPTU Progressivo de que trata esta Lei.

§ 4° Observadas às alíquotas previstas neste artigo, aplica-se ao IPTU Progressivo a
legislação tributária vigente no Município de Vila Velha.

§ 5° Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edifícar ou utilizar o imóvel,
ocorrerá o lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas previstas nesta Lei no
exercício seguinte.

SEÇÃO V

DO DIREITO DE SUPERFÍCIE

Art. 277. O proprietário de imóvel urbano poderá conceder a outrem o Direito de Superfície
do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública
registrada no Cartório do Registro Geral de Imóveis.

§ 1° O Direito de Superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo
relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação
urbanística.

§ 2° A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa.

§ 3° O superfíciário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a
propriedade superficiária, arcando ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação
efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície,
salvo disposição em contrário do contrato respectivo.

§ 4° O Direito de Superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos aos termos do
contrato respectivo.

§ 5° Por morte do superfíciário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros.

§ 6° O Executivo através de Lei Municipal Específica poderá exercer o Direito de Superfície,
em caráter transitório, para remoção temporária de moradores de núcleos habitacionais de
baixa renda, pelo tempo que durar as obras de urbanização, não podendo ser superior a 12
(doze) meses.

Art. 278. O Poder Público poderá conceder onerosamente o Direito de Superfície do solo,
subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas integrantes do seu patrimônio para exploração por
parte das concessionárias de serviços públicos, com base nas diretrizes da política municipal
para a utilização das vias públicas municipais, constante neste Plano Diretor Municipal.

Art. 279. O proprietário de terreno poderá conceder ao Município, por meio de sua
Administração Direta ou Indireta, o Direito de Superfície, nos termos da legislação em vigor,
objetivando a implantação de diretrizes constantes desta Lei.
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Art. 280. A concessão do Direito de Superfície de que trata esta Lei será feita mediante
contrato particular de concessão ou escritura pública, que serão registrados no Cartório de
Registro de Imóveis.

§ 1° O superficiário deverá registrar a concessão no Cartório de Registro de Imóveis e arcará
com a custa de tabelião e registro.

§ 2° O contrato particular de concessão possuirá obrigatoriamente cláusulas e itens onde
conste:

I - qualificação dos superficiários;

II - descrição e confrontações do imóvel;

III - direitos, obrigações e gravames previstos nesta Lei;

IV - obrigatoriedade de averbação no Registro de Imóveis em 15 (quinze dias) a contar da
assinatura, nos termos da Lei Federal n°. 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterado pela Lei
Federal n°. 5.049 de 29 de junho de 1966;

V - multa pelo descumprimento das obrigações;

VI - referência à lei federal N° 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterado pela lei federal N°.
5.049 de 29 de junho de 1966;

VII - declaração de que o beneficiário conhece os termos desta Lei e que cumpre os
requisitos desta Lei;

VIII - foro da comarca de Vila Velha;

IX - local e data;

X - assinatura das partes e duas testemunhas.

§ 3° Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superficie, o superficiário e o
Município, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta
de terceiros.

Art. 281. Extingue-se o direito de superficie:

I - pelo advento do termo;

II - pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário.

Art 282. Extinto o Direito de Superficie de que trata esta Lei, o proprietário recuperará o
pleno domínio do terreno desde que indenize as acessões e benfeitorias introduzidas no
imóvel.

§ 1° A extinção do direito de superfície deverá ser aprovada pela Câmara Municipal de
Vereadores.

§ 2° Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o Direito de Superfície se o superficiário
der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida.
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§ 3° A extinção do Direito de Superfície será averbada no Cartório de Registro de Imóveis.

SEÇÃO VI

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 283. O direito de preempção confere ao Município preferência para aquisição de imóvel
urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.

§ 1° Lei municipal específica, concordante com o Plano Diretor Municipal, delimitará as
áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a 05
(cinco anos), renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.

§ 2° O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do
§ 1°, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.

Art. 284. O direito de preempção será exercido sempre que o Município 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.

Parágrafo único. Lei municipal específica deverá enquadrar cada área em que incidirá o
direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo.

Art. 285. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o
Município, no prazo máximo de trinta dias, contados do efetivo recebimento da notificação,
manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo.

§ 1° A notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por
terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de
pagamento e prazo de validade.

§ 2" O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional
de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da
intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.

§ 3° Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário
autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada.
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§ 4° Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município,
no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel.

§ 5° A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno
direito.

§ 6° Ocorrida à hipótese prevista no § 5°, o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da
base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior
àquele.

SEÇÃO VII

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 286. O Município poderá exercer a faculdade de outorgar onerosamente o exercício do
Direito de Construir, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário,
conforme disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 do Estatuto da Cidade, e de acordo com os
Coeficientes de Aproveitamento Máximo estabelecidos Lei.

Parágrafo único. A concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir poderá ser
negada pelo Conselho Municipal da Cidade - CMC caso se verifique possibilidade de
impacto não suportável pela infraestrutura ou o risco de comprometimento da paisagem
urbana.

Art. 287. As áreas passíveis de Outorga Onerosa são aquelas onde o Direito de Construir
poderá ser exercido acima do permitido pela aplicação do Coeficiente de Aproveitamento
Básico até o limite estabelecido pelo uso do Coeficiente de Aproveitamento Máximo,
mediante contrapartida financeira, especialmente nas ZOP, ZEIE, ZEIS, NDs, e outras áreas
a serem definidas, após aprovação de Lei Municipal Específica, conforme fórmula OODC =
AT X CAG X ZV X 0,8 x FA, onde:

I - OODC = Outorga Onerosa do Direito de Construir;

II - AT = Área do Terreno;

III - CAG - Coeficiente de Aproveitamento Ganho, limitado pelo Coeficiente de
Aproveitamento Máximo permitido para o zoneamento;

IV - ZV = Valor do metro quadrado do terreno conforme Zona de Valor Municipal; e

V - FA = Fatores Agregados.

§ 1° Consideram-se fatores agregados para as Zonas de Ocupação Prioritária:

I - Edificações Residenciais: 0,9 (zero vírgula nove);

II - Edificações de Uso Misto: 0,9 (zero vírgula nove);

III - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9
(zero vírgula nove);
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IV - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 0,6 (zero vírgula seis); e

V - Edificações voltadas à atividade industrial: 1,35 (um vírgula trinta e cinco).

§ 2° Consideram-se fatores agregados para as Zonas de Especial Interesse Empresarial:

I - Edificações Residenciais: 1,35 (um vírgula trinta e cinco);

II - Edificações de Uso Misto: 1,35 (um vírgula trinta e cinco);

III - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9
(zero vírgula nove);

IV - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 1,35 (um vírgula trinta e cinco); e

V - Edificações voltadas à atividade industrial: 0,6 (zero vírgula seis).

§ 3° Consideram-se fatores agregados para as Zonas de Especial Interesse Social:

I - Edificações Residenciais voltadas ao Programa Vila Velha Minha Casa: 0,0 (zero);

II - Edificações Residenciais: 0,6 (zero vírgula seis);

III - Edificações de Uso Misto: 0,6 (zero vírgula seis);

IV - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9
(zero vírgula nove);

V - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 0,6 (zero vírgula seis); e

VI - Edificações voltadas à atividade industrial: 1,35 (um vírgula trinta e cinco).

§ 4° Consideram-se fatores agregados para os Núcleos de Desenvolvimento D, E, F, G e I:

I - Edificações Residenciais: 0,9 (zero vírgula nove);

II - Edificações de Uso Misto: 0,9 (zero vírgula nove);

III - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9
(zero vírgula nove);

IV - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 0,6 (zero vírgula seis); e

V - Edificações voltadas à atividade industrial: 1,35 (um vírgula trinta e cinco).

§ 5° Consideram-se fatores agregados para o Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J:

I - Edificações Residenciais: 1,35 (um vírgula trinta e cinco);
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II - Edificações de Uso Misto: 1,35 (um vírgula trinta e cinco);

III - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9
(zero vírgula nove);

IV - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 1,35 (um vírgula trinta e cinco); e

V - Edificações voltadas á atividade industrial: 0,6 (zero vírgula seis).

§ 6° O pagamento da Contrapartida Financeira preconizada por este artigo poderá ser
parcelado da seguinte forma:

I - 25% (vinte e cinco por cento) tão logo autorizada pelo Conselho Municipal da Cidade -
CMC, sendo este pagamento condicionante para análise do projeto;

II - 25% (vinte e cinco por cento) como condicionante para emissão da primeira licença de
obra;

III - 25% (vinte e cinco por cento) durante o primeiro ano de obra, com pagamento previsto
pelo empreendedor; e

IV - 25% (vinte e cinco por cento) durante o segundo ano de obra, com pagamento previsto
pelo empreendedor.

Art. 288. Poderá ser concedida a utilização do coeficiente máximo sem contrapartida
financeira, de acordo com a aprovação do Conselho Municipal da Cidade - CMC, no caso de
produção de Habitação de Interesse Social, hospitais e instituições de ensino.

Parágrafo único. A concessão estabelecida para produção de Habitação de Interesse Social
não exclui a obrigatoriedade do cumprimento das demais obrigações dispostas nesta Lei e
leis complementares.

Art. 289. Os recursos auferidos com a adoção da Outorga Onerosa do Direito de Construir
serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Parágrafo único. Os recursos auferidos com a Outorga Onerosa do Direito de Construir
devem ser recolhidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, para serem
repassados ou utilizados no atendimento das finalidades abaixo relacionadas, conforme
prioridade de ações do Poder Executivo municipal;

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;
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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.

SEÇÃO VIII

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art 290. O proprietário de imóvel situado nas Macrozonas Urbanas Consolidadas de Vila
Velha poderá exercer o potencial construtivo não utilizado no próprio imóvel, nas áreas onde
se aplica a Outorga Onerosa do Direito de Construir, passíveis de receber o potencial
construtivo, mediante prévia autorização do Poder Executivo Municipal, quando se tratar de
imóvel;

I - tombado ou protegido;

II - lindeiro ou defrontante a unidades de conservação instituídas;

III - exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal
competente;

IV - servindo a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda e Habitação de Interesse Social - HIS;

V - áreas localizadas nas ZEIA.

VI - nas bordas de canais, não separado destes por vias, localizados nos Núcleos que
permitam a utilização do instrumento.

§ 1° O proprietário que não exercer a transferência do seu direito de construir em nome
próprio, poderá alienar, total ou parcialmente, o seu direito de transferência.

§ 2° Os imóveis enquadrados nos casos previstos nos incisos I, II, III, IV, V e VI poderão
transferir até 100% (cem por cento) do coeficiente de aproveitamento básico não utilizado.

§ 3° A transferência de potencial construtivo previsto no inciso IV deste artigo só será
concedida ao proprietário que doar ao Município seu imóvel, para os fins previstos neste
artigo.

§ 4° Os imóveis tombados ou preservados e aqueles definidos como de interesse do
Patrimônio Municipal, poderão transferir seu potencial construtivo não utilizado para outro
imóvel observando-se o coeficiente de aproveitamento máximo permitido na zona para onde
ele for transferido.

§ 5° O proprietário do imóvel que transferir potencial construtivo, nos termos do parágrafo
quarto, assumirá a obrigação de manter o mesmo preservado e conservado.
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§ 6° A transferência de potencial construtivo previsto no inciso V deste artigo só será
concedida ao proprietário que doar ao Município seu imóvel para os fins de implantação de
praças e parques públicos.

Art. 291. Lei municipal específica que regulamentar a transferência do direito de construir
estabelecerá a fórmula de cálculo para determinação do potencial construtivo a ser
transferido e demais condições necessárias ao cumprimento do estabelecido nesta Lei.

Parágrafo único. Não será permitida a transferência de área construída acima da capacidade
da infraestrutura local ou que gere impacto no sistema viário, degradação ambiental e da
qualidade de vida da população local, a critério do Conselho Municipal da Cidade - CMC.

SEÇÃO IX

DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art 292. 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 transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais, melhorias de infraestrutura e melhorias viárias, ampliação dos
espaços públicos e valorização ambiental num determinado perímetro contínuo ou
descontinuado.

Art. 293. As Operações Urbanas Consorciadas têm como finalidades:

I - implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano;

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

III - implantação de programas de HIS - Habitação de Interesse Social;

IV - ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público coletivo;

V - implantação de espaços públicos;

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

VII - regularização urbanística e fundiária;

VIII - melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e rede viária estrutural.

Art. 294. Cada Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica que, de acordo
com as disposições dos artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade, conterá, no mínimo:

I - delimitação do perímetro da área de abrangência;

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

IV - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV;

V - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela
operação;

VI - solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da
necessidade de remover os moradores de assentamentos irregulares em áreas de risco ou de
recuperação ambiental;

VII - garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor cultura! e
ambiental, protegidos por tombamento ou lei;

VIII - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores
privados em função dos benefícios recebidos;

IX - forma de controle e monitoramento 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.

§ 1° Todas as Operações Urbanas deverão ser previamente aprovadas pelo Conselho
Municipal da Cidade - CMC.

§ 2° Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso Vlll deste artigo serão
aplicados exclusivamente no programa de intervenções, definido na lei de criação da
Operação Urbana Consorciada.

Art 295. A Outorga Onerosa do Direito de Construir das áreas compreendidas no interior
dos perímetros das Operações Urbanas Consorciadas se regerá, exclusivamente, pelas
disposições de suas leis específicas.

Parágrafo único. Os imóveis localizados no interior dos perímetros das Operações Urbanas
Consorciadas não são passíveis de receber o potencial construtivo transferido de imóveis não
inseridos no seu perímetro.

Art. 296. O estoque de potencial construtivo adicional a ser definido para as áreas de
Operação Urbana deverá ter seus critérios e limites definidos na lei municipal específica que
criar e regulamentar a Operação Urbana Consorciada, podendo o coeficiente de
aproveitamento, no máximo, atingir 04 (quatro).

Art. 297. A lei específica que criar a Operação Urbana Consorciada poderá prever a emissão
pelo Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial Adicional de
Construção - CEPAC, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento
das obras, desapropriações necessárias à própria Operação, para aquisição de terreno para a
construção de Habitação de Interesse Social - HIS, na sua área de abrangência, visando à
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minimização do custo da unidade para o usuário final e como garantia para obtenção de
financiamentos para a sua implantação.

§ 1° Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC serão livremente
negociados, mas convertidos em direito de construir unicamente na área objeto da Operação.

§ 2° A vinculação dos Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC poderá
ser realizada no ato de cadastro de obra específico para o terreno.

§ 3° Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, poderão ser vinculados
ao terreno por intermédio de declaração da Municipalidade, os quais deverão ser objeto de
Certidão.

§ 4° A Lei a que se refere o caput deverá estabelecer:

I - a quantidade de Certificados de Potencial Construtivo Adicional de Construção - CEPAC,
a ser emitida, obrigatoriamente proporcional ao estoque de potencial construtivo adicional
previsto para a Operação;

II - o valor mínimo do CEPAC;

III - as formas de cálculo das contrapartidas;

IV - as formas de conversão e equivalência dos CEPAC em metros quadrados de potencial
construtivo adicional;

V - o limite do valor de subsídio previsto no caput deste artigo para a aquisição de terreno
para construção de Habitação de Interesse Social.

SEÇÃO X

DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

Art. 298. O Poder Público Municipal poderá aplicar o instrumento do Consórcio Imobiliário
além das situações previstas no artigo 46 do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, para
viabilizar empreendimentos de HIS, nas Zonas de Ocupação Prioritária - ZOP e Zonas de
Especial Interesse Social - ZEIS.

§ 1° Considera-se Consórcio Imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou
edificação, por meio do qual o proprietário transfere ao Poder Público Municipal o seu
imóvel e, após a realização das obras, recebe unidades imobiliárias devidamente urbanizadas
ou edificadas como pagamento.

§ 2° A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber por transferência
nos termos deste artigo, direta ou indiretamente, mediante concessão urbanística ou outra
forma de contratação.

Autoria: Poder Executivo 111



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"Deus seja [ouvaáo"

§ 3° O proprietário que transferir seu imóvel para a Prefeitura nos termos deste artigo
receberá, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

Art 299. 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 § 2°
do artigo 8° do Estatuto da Cidade.

Art. 300. O Consórcio Imobiliário aplica-se tanto aos imóveis sujeitos à obrigação legal de
parcelar, edificar ou utilizar nos termos desta Lei, quanto àqueles por ela não abrangidos,
mas necessários á realização de intervenções urbanísticas previstas nesta Lei.

Art. 301. Os consórcios imobiliários deverão ser formalizados por Termo de
Responsabilidade e Participação, pactuado entre o proprietário urbano e a Municipalidade.

SEÇÃO XI

DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA

Art 302. Decorridos os 05 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem
que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o
Município poderá proceder á desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida
pública.

§ 1° Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão
resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o
valor real da indenização e os Juros legais de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 2° O valor real da indenização:

I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em
função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza;

II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e Juros compensatórios.

§ 3° Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.

§ 4° O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de
cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.

§ 5° O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público,
preferencialmente com destinação para a produção de habitação de interesse social, ou por
meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido
procedimento licitatório.

§ 6° Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5° as mesmas obrigações
de parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta Lei.
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SEÇÃO XII

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

Art 303. Os empreendimentos que causarem grande impacto urbano ou ambiental,
adicionalmente ao cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística,
terão sua aprovação condicionada à elaboração e aprovação de Estudo de Impacto de
Vizinhança - EIV, a ser apreciado pelos órgãos competentes da Administração Municipal e
aprovado pelo Conselho Municipal da Cidade - CMC.

§ I" Usos e Atividades de Impacto de Vizinhança são todas aquelas que possam vir a causar
alteração significativa no ambiente natural ou construído, ou sobrecarga na capacidade de
atendimento da infraestrutura, quer sejam empreendimentos públicos ou privados.

§ 2° Decreto municipal definirá as formas de apresentação, processo de tramitação,
possibilidades recursais e prazos para validade, elaboração e apresentação do EIV.

Art 304. Os empreendimentos sujeitos a Estudo de Impacto de Vizinhança são:

I - edificações residenciais multifamiliares ou mistas que possuam 200 (duzentas) ou mais
unidades habitacionais;

II - condomínios de lotes que possuam 200 (duzentas) ou mais parcelas edificáveis em seu
interior;

III - edificações não residenciais ou mistas cuja atividade esteja enquadrada como de Grau
de Impacto 04 ou 05; e

IV - edificações que se destinem à implantação ou reativação de presídio em áreas urbanas.

Parágrafo único. Excetuam-se, do disposto no inciso III, os empreendimentos e atividades a
serem implantadas na Zona de Especial Interesse Econômico J da BR lOI - ND-J BR lOI.

Art 305. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá contemplar os aspectos positivos
e negativos do empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária
da área em questão e seu entorno, devendo incluir, no que couber, a análise e proposição de
solução para as seguintes questões:

I - adensamento populacional;

II - uso e ocupação do solo;

III - valorização imobiliária;

IV - áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental;

V - equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem como
geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais;

VI - equipamentos comunitários, como os de saúde e educação;
Autoria: Poder Executivo 113



B/ÍLAVELHA-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"iDeus síja huvaáo"

VII - sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado,
acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;

VIII - poluição sonora, atmosférica e hídrica;

IX - vibração;

X - periculosidade;

XI - geração de resíduos sólidos;

XII - riscos ambientais;

XIII - impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno.

Art. 306. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a
serem gerados pelo empreendimento, deverá solicitar como condição para a aprovação do
projeto alterações e complementações no mesmo, bem como a execução de melhorias na
infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários, tais como:

I - ampliação das redes de infraestrutura urbana;

II - área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos comunitários em
percentual compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo
empreendimento;

III - ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, pontos de ônibus,
faixas de pedestres, semaforização;

IV - proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos da
atividade;

V - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais
considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como recuperação
ambiental da área;

VI - cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, entre outros;

VII - percentual de habitação de interesse social no empreendimento;

VIII - possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas da cidade;

IX - manutenção de áreas verdes;

X - compensação pecuniária, cujos recursos serão aplicados exclusivamente em programas
habitacionais de interesse social no Município.

§ 1° As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e ao
impacto do empreendimento.
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§ 2° A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de
Compromisso pelo interessado, em que este se compromete a arcar integralmente com as
despesas decorrentes das obras e serviços necessários à minimização dos impactos
decorrentes da implantação do empreendimento e demais exigências apontadas pelo Poder
Executivo Municipal, antes da finalização do empreendimento.

§ 3° O Certificado de Conclusão da Obra ou o Alvará de Funcionamento só serão emitidos
mediante comprovação da conclusão das obras previstas no parágrafo anterior.

§ 4° A compensação pecuniária de que trata o inciso X do caput poderá ser paga em parcela
única ou em até cinco parcelas a serem pagas a medida do avanço da instalação do
empreendimento.

Art 307. A elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) não substitui o
licenciamento ambiental requerido nos termos da legislação ambiental.

Art. 308. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV), que ficarão disponíveis para consulta, por qualquer interessado, no órgão
municipal competente.

§ 1° Serão fornecidas cópias dos referidos documentos, quando solicitadas pelos moradores
da área afetada ou suas associações.

§ 2° O órgão público responsável pelo exame do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
deverá realizar audiência pública, antes da aprovação do projeto.

SEÇÃO XIII

DA ARRECADAÇÃO DE BEM VAGO

Art. 309. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o
conservar em seu patrimônio e que não se encontrar na posse de outrem, poderá ser
arrecadado como bem vago, após aprovação de Lei Municipal Específica, e passar, 03 (três)
anos depois, à propriedade do Município.

§ 1° Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados
os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais, pelo prazo de 03 (três)
anos.

§ 1" VETADO.

§ 3° A arrecadação de bem vago será levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis da
circunscrição em que se localizar o imóvel.

§ 4° A existência de litígio sucessório não exclui a aplicação da arrecadação, se verificado o
abandono pela ausência de pagamento de tributos.
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§ 5° O lançamento da anotação de bem vago no cadastro imobiliário não dispensa o
Município da execução fiscal dos débitos existentes sobre o imóvel.

SEÇÃO XIV

DOS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL E
NATURAL

Art. 310. O município promoverá a proteção do patrimônio cultural e natural Vilavelhense,
por meio de:

I - identificação como de interesse a preservação;

II - inventário;

III - registro; e

IV - tombamento.

SUBSEÇÃO I

DA IDENTIFICAÇÃO COMO DE INTERESSE A PRESERVAÇÃO

ArL 311. A identificação como de interesse a preservação é um procedimento administrativo
pelo qual o poder público identifica bens culturais de natureza material, imaterial e natural,
cuja conservação e proteção sejam relevantes do ponto de vista arqueológico, histórico,
cultural e paisagístico, com o objetivo de direcionar as futuras ações referentes à proteção do
patrimônio cultural do município.

Art. 312. Ficam identificados como de interesse a preservação os seguintes bens culturais de
natureza imaterial de Vila Velha:

I - Bonde;

II - Catraieiros;

III - Congo e Fincada do Mastro de São Benedito;

IV - Festa de Nossa Senhora da Penha;

V - Folia de Reis da Comunidade N. S. do Rosário;

VI - Ponte da Madalena; e

VII - Procissão Marítima N. S. dos Navegantes.

ArL 313. Ficam identificados como de interesse a preservação os seguintes bens culturais de
natureza material de Vila Velha:

I - 38° Batalhão de Infantaria do Espírito Santo, Centro de Vila Velha;

II - Academia Vilavelhense de Letras, Centro de Vila Velha;
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III - Capela do Campo do Penharol, Lagoa Encantada;

IV - Casa da Memória, Centro de Vila Velha;

V - Casa do Governador, Praia da Costa;

VI - Casa Homero Massena, Centro de Vila Velha;

VII - Chalé dos Ingleses, São Torquato;

VIII - Clube Libanês, Praia da Costa;

IX - Colégio Marista, edificação inicial. Centro de Vila Velha;

X - CREFES - Centro de Vila Velha de reabilitação Física do Espírito Santo, Praia da Costa;

XI - Escola de Aprendizes de Marinheiro, Centro de Vila Velha;

XII - Escola Vasco Fernandes Coutinho, Centro de Vila Velha;

XIII - Estação Leopoldina, Argolas;

XIV - Estação Pedro Nolasco, São Torquato;

XV - Estrutura do porto de minério. Paul;

XVI - Farol de Santa Luzia, Praia da Costa;

XVII - Forte São Francisco Xavier, Centro de Vila Velha;

XVIII - Igreja Nossa Senhora da Glória, Glória;

XIX - Igreja Nossa Senhora do Rosário, Centro de Vila Velha;

XX - Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, Ponta da Fruta;

XXI - Outeiro e Convento Nossa Senhora da Penha, incluindo:

a) Pórtico dos Fiéis;

b) Ladeira dos Fiéis;

c) Portão da Ladeira;

d) Gruta de Frei Pedro Palácios;

e) Capela de São Francisco de Assis;

f) Ruínas da senzala;

g) Museu e sala dos milagres

XXII - Igreja Nossa Senhora da Glória e seu entorno. Barra do Jucú;

XXIII - Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, Paul;

XXIV - Presídio Pedra D'água, Glória;

XXV - Ponte Florentino Ávidos;
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XXVI - Ponte Darcy Castelo de Mendonça;

XXVII - Rua Bernardo Schneider, 50, Centro de Vila Velha;

XXVIII - Ruína da Glória, Centro de Vila Velha;

XXIX - Ruína Jesuítica - Rancho Forte, Grande Jucú;

XXX - Santuário Divino Espírito Santo, Centro de Vila Velha;

XXXI - Sítio Histórico da Prainha, Centro de Vila Velha;

XXXII - Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, Centro de Vila Velha de Vila Velha; e

XXXIII - Traçado Urbano do IBES, IBES.

Parágrafo único. Obras de Infraestrutura, urbanização, demolições, reformas, restauros e
novas construções a serem efetuados na área inserida no perímetro delimitado como Sítio
Histórico da Prainha e intervenções que se fizerem necessárias na Praça Duque de Caxias
devem:

I - privilegiar a boa qualidade visual para os bens tombados ou identificados como de
interesse a preservação;

II - ser ordenadas de forma a favorecer a visibilidade do Outeiro e Convento Nossa Senhora

da Penha;

III - ser submetidas ao exame e manifestação do Conselho Municipal de Patrimônio
Cultural;

IV - no caso específico de intervenções no Parque da Prainha, a proposta também deverá ser
encaminhada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para
manifestação e aprovação.

Art 314. Ficam identificados como de interesse a preservação os seguintes bens naturais de
Vila Velha:

I - Morro do Moreno;

II - área entorno do Farol de Santa Luzia;

III - área do 38° BI - Exército e Morro da Ucharia;

IV - Praia do Ribeiro;

V - Prainha de Vila Velha;

VI - Morro do Convento da Penha;

VII - Morro do Sítio Fonte e nascente do Morro do Inhoá;

VIII - área da Marinha - Escola de Aprendizes de Marinheiro;

IX - Morro de Jaburuna;

Autoria; Poder Executivo



iVILA VELHA^

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"Deus seja louvado"

X - antigo Cais dos Ingleses;

XI - Morro da Prainha da Glória;

XII - Morro da Manteigueira;

XIII - Morro do Penedo;

XIV - Morro de Argolas;

XV - Morro do Pão Doce;

XVI - Morro da Concha;

XVII - Parque e Reserva Ecológica Espera Maré;

XVIII - as Ilhas da plataforma marítma (Itaitis, do Sapo, dos Carbos, do Igarapé, da
Mona, Pombuçú, Jorge Fernandes, Pituã, Itatiaia, das Garças, Jucú e outras);

XIX - Morro da Igreja em Ponta da Fruta;

XX - Morro do Cruzeiro;

XXI - Lagoa Encantada;

XXII - Alagados do Vale Encantado;

XXIII - Pedra de Itapebuna;

XXIV- Mata Ciliar do Rio Jucú;

XXV - Jacarenema e Morro da Concha;

XXVI - Margens do Canal de Campoabina;

XXVII - Mata do Exército;

XXVIII - Lagoa e Mata do Jacuném;

XXIX - Lagoa e Mata do Jabaeté;

XXX - Área de Alagados na região da Lagoa Grande e Jacuném;

XXXI - Lagoa e Mata do Itanhangá;

XXXII - Matinha de Interlagos;

XXXIII - Lagoa Grande;

XXIV - Mata de Ybapuã; e

XXXV - Restinga da Orla do Município.

SUBSEÇÃO II

DO INVENTÁRIO
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Art. 315. O inventário é um procedimento administrativo pelo qual o poder público, por
meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, ou outra que venha a substituí-la,
identifica e faz um levantamento minucioso do patrimônio cultural de natureza material e
imaterial com o objetivo de subsidiar ações posteriores de preservação.

§ 1° Reformas e ampliações a serem efetuadas em bens inventariados devem ser submetidas,
previamente, ao exame e manifestação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

§ 2° O setor responsável pela emissão de licença de demolição deve consultar o inventário de
bens do Município de Vila Velha. Caso constatado que a edificação integre os bens
inventariados, a solicitação deverá ser submetida ao exame e manifestação do Conselho
Municipal de Patrimônio Cultural.

SUBSEÇÃO III

DO REGISTRO

Art 316. O registro é um procedimento administrativo pelo qual o poder público reconhece,
protege e inscreve em livro próprio como patrimônio cultural bens de natureza imaterial, com
0 objetivo de garantir a continuidade das manifestações culturais locais.

§ 1° Os procedimentos do processo administrativo para Registro dos Bens de natureza
imaterial, assim como seus efeitos, serão estabelecidos por lei especifica.

§ 2° Os bens culturais protegidos pelo Registro serão documentados e registrados, sob
responsabilidade do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, por meio das técnicas mais
adequadas às suas características, anexando-se, sempre que possível, novas informações ao
processo.

Art. 317. Ficam instituídos os seguintes livros para o registro dos bens culturais de natureza
imaterial de Vila Velha:

1 - Livro do Registro dos Saberes e Modo de Fazer;

II - Livro do Registro dos Eventos e Celebrações;

III - Livro do Registro das Expressões Lúdicas e Artísticas; e

IV - Livro do Registro dos Espaços destinados a Práticas Culturais Coletivas.

Parágrafo único. Os livros de registros de inscrição do patrimônio cultural serão mantidos
na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, ou outra que venha a substitui-la,
condições de inviolabilidade e segurança. |

SUBSEÇÃO VI

DO TOMBAMENTO
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Art 318. O tombamento é um procedimento administrativo pelo qual o poder público
reconhece, protege e inscreve em livro próprio como patrimônio cultural bens de natureza
material, com o objetivo de conservar e proteger os bens integrantes do patrimônio histórico,
cultural e paisagístico.

§ 1° Os procedimentos do processo administrativo para Tombamento dos Bens de natureza
material, assim como seus efeitos, serão estabelecidos por lei específica.

§ 2° Os bens culturais protegidos pelo Tombamento serão documentados e registrados, sob
responsabilidade do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, por meio das técnicas mais
adequadas às suas características, anexando-se, sempre que possível, novas informações ao
processo.

Art 319. O tombamento de bens móveis ou imóveis, será realizada mediante a análise da
importância dos bens de acordo com os seguintes valores:

I - Histórico: relacionado á evolução histórica de determinado espaço ou imóvel;

II - Arquitetônico: atribuído a um bem que possua qualidade arquitetônica determinada pelo
período histórico;

III - Paisagístico: qualidade visual e de referência dos elementos naturais e construídos;

IV - De representatividade: exemplares significativos dos diversos períodos de urbanização;

V - De raridade: atribuído a um bem arquitetônico de formas valorizadas com ocorrência
rara; e

VI - Cultural: atribuído a um bem que possui permanência na memória coletiva.

Art 320. Ficam instituídos os seguintes livros para o tombamento dos bens culturais de
natureza material de Vila Velha:

I - Livro do Tombamento dos Bens Imóveis e Sítios;

II - Livro do Tombamento dos Bens Móveis e Coleções;

§ 1° Os livros do tombamento de inscrição do patrimônio cultural serão mantidos na
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, ou outra que venha a substituí-la, em
condições de inviolabilidade e segurança.

§ 2° Ficam convalidados os tombamentos já realizados nos livros existentes.

Art. 321. As edificações, conjuntos, sítios urbanos e arqueológicos, integrantes do
patrimônio cultural de Vila Velha, estão sujeitas aos seguintes graus de proteção:

I  - Proteção Integral Primária (GPI), para edificações, conjuntos, sítios urbanos e
arqueológicos que apresentam importância histórica e sócio cultural e possuem
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características originais, ou com pequenas alterações, porém sem que haja descaracterização
significativa, deverão ser objeto de conservação total, interna e externa;

II - Proteção Integral Secundária (GP2), para edificações, conjuntos, sítios urbanos que, por
sua importância histórica e sociocultural, devem ser objeto, no seu exterior, de restauração
total, e no seu interior, de adaptação às atividades desde que não prejudiquem seu exterior; e

III - Proteção do Entorno (GP3), para as edificações e logradouros vizinhos ou adjacentes às
edificações protegidas, com vistas a manter a integridade arquitetônica e paisagistica do
conjunto, sendo que reformas, reconstruções e novas edificações deverão se aproximar da
edificação tombada no que tange a forma (volume, proporção e altura) e a implantação
(afastamentos) de maneira a não descaracterizar ou prejudicar as edificações protegidas.

Parágrafo único. Nos casos de tombamento de edificações em estado de ruína será exigida a
preservação no aspecto em que se apresentam, sendo permitidas ações de consolidação e
pequenas intervenções que possibilitem seu uso.

Art. 322. Os monumentos naturais integrantes do patrimônio Cultural de Vila Velha, estão
sujeitos aos seguintes graus de preservação:

I - Preservação Integral primária (GPl) para monumentos e paisagens que se apresentem em
seu estado natural ou passíveis de recuperação, devendo ser objeto de preservação total, só
podendo receber intervenções indispensáveis à sua preservação.

II - Preservação Integral Secundária (GP2), para monumentos e paisagens que se encontrem
parcialmente descaracteriza e apresentem equipamentos ou edificações, podendo receber
equipamentos para atividades de lazer, pesquisa científica ou edificação residencial, desde
que não provoquem descaracterização da paisagem ou destruição dos elementos naturais.

Art. 323. Quando se fizer necessário, para fins de preservação da ambiência, harmonia,
visibilidade e estabilidade do bem tombado poderá ser estipulada área de abrangência de
salvaguarda do mesmo, através de perímetro de proteção de vizinhança, devendo seus
proprietários ser notificados, quer do tombamento, quer das restrições a que se deverão
sujeitar.

Parágrafo único. O decreto de tombamento de bens do Patrimônio Cultural poderá alterar os
índices de controle urbanísticos com a finalidade de preservar as visuais e a ambiência de
bens tombados.

SUBSEÇÃO VII

DOS EFEITOS DOS INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO

Art. 324. Todos os bens tombados não poderão ser descaracterizados, demolidos ou
mutilados.

Art 325. Reformas e restauros a serem efetuados em bens tombados devem ser submetidas,

previamente, ao exame e manifestação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, e não
devem alterar suas características arquitetônicas e artísticas.
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§ 1° Entende-se por reformas: alterações quanto à forma (volume, proporção, escala, altura)
quanto à ocupação (implantação) e quanto à aparência (material, cor, textura).

§ 2° A requerimento do proprietário, possuidor ou detentor, que comprovar insuficiência de
recursos para realizar as obras de conservação ou restauração do bem, o Município poderá
incumbir-se de sua execução.

Art. 326. Fica proibido na vizinhança da coisa tombada fazer construção que lhe impeça ou
reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada
destruir a obra ou retirar o objeto, a critério do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

§ 1° Na Zona de proteção da 3" Ponte, especialmente no espaço aéreo lateral da ponte, deve-
se restringir o uso de publicidade que interfira na visibilidade do Outeiro e Convento Nossa
Senhora da Penha e do Morro do Moreno.

§ 2° O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural estabelecerá normas e critérios, bem
como as penalidades, que serão regulamentadas por Ato do Executivo Municipal.

Art. 327. Não será permitida a utilização de quaisquer elementos que ocultem total ou
parcialmente as fachadas de bens tombados, excetuados os meios de divulgação de
mensagens executadas de acordo com legislação específica e aprovados pelo Conselho
Municipal de Patrimônio Cultural.

Art. 328. Ficam proibidos elementos de infiraestrutura, incluindo redes e fiações de
concessionárias de serviços públicos, defronte a bens tombados.

ArL 329. Os bens tombados ficam sujeitos à vigilância permanente dos órgãos municipais
competentes, que poderão inspecioná-los sempre que julgado necessário, não podendo os
proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis, obstar por qualquer modo à inspeção,
sob pena de multa.

Parágrafo único. Verificada a urgência para a realização de obras para conservação ou
restauração em qualquer bem tombado, poderão os órgãos públicos competentes tomar a
iniciativa de projetá-las e executá-las, independente da comunicação do proprietário,
possuidor ou detentor.

Art. 330. O bem móvel tombado não poderá sair do município sem prévia autorização do
Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, sob pena de multa, seqüestro do bem pelo
Município e infração às leis penais vigentes.

Art. 331. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário
deverá dar conhecimento do fato ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, dentro do
prazo de cinco dias, sob pena de multa.

Art. 332. Para efeito de imposição das sanções previstas no Código Penal, e sua extensão a
todo aquele que destruir, inutilizar ou alterar os bens tombados, os órgãos públicos
competentes comunicarão o fato ao Ministério Público, sem prejuízo da multa aplicável nos
casos de reparação, pintura ou restauração, sem prévia autorização do Conselho Municipal de
Patrimônio Cultural.
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SEÇÃO XV

DOS INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM

Art 333. Para garantir a preservação do patrimônio cultural e natural, a Administração
Municipal deve elaborar estudos específicos com a definição de critérios de preservação da
visualização dos elementos naturais e construídos, componentes da imagem da cidade.

§ 1° Os estudos dos elementos naturais devem contemplar as Zonas de Especial Interesse
Ambiental - ZEIA do município.

§ 2° Os estudos dos elementos construídos a que se refere este artigo devem contemplar as
Zonas Especial de Interesse Cultural - ZEIC e todas as edificações tombadas em seu entorno,
definidas nesta Lei e outras, a critério do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

Art. 334. Os estudos para a preservação da paisagem devem considerar, no mínimo:

I - identificação e caracterização dos elementos naturais e construídos representativos para a
imagem da cidade com:

a) caracterização dos elementos abrangendo aspectos geográficos, geológicos, morfológicos,
de vegetação e os efeitos da ação antrôpica;

b) caracterização dos elementos construídos;

c) inserção urbana dos elementos naturais e construídos;

d) caracterização do uso e da ocupação do solo no entorno dos elementos naturais e
construídos;

e) acessibilidade e visibilidade de cada um dos elementos naturais e construídos em relação
aos eixos de circulação viária, às áreas de praça e às áreas de grande concentração;

f) presença na memória coletiva dos moradores e visitantes;

g) presença dos elementos naturais e construídos em documentos históricos, produções
culturais, manifestações folclóricas e populares;

h) referência simbólica na construção da imagem da cidade.

II - a definição de critérios da visualização dos elementos naturais e construídos
representativos da construção da imagem coletiva da cidade, contemplando:

a) indicação dos principais eixos e pontos de visibilidade;

b) demarcação das áreas atingidas pelos cones de visualização, as quais serão objeto de
legislação específica a fim de preservar e garantir a visibilidade dos elementos naturais e
construídos na paisagem;
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c) definição de normas e índices específicos de uso e ocupação do solo para as áreas
atingidas pelos cones de visualização;

d) simulação gráfica destas ocupações, indicando a visibilidade alcançada para cada
elemento;

e) análise e indicação das restrições;

f) indicação de ações e de instrumentos urbanísticos necessários para potencializar a
visibilidade dos elementos;

III - ficam identificados, no mínimo, os seguintes elementos construídos e naturais para a
preservação visual:

a) Outeiro e Convento de Nossa Senhora da Penha;

b) Igreja Nossa Senhora do Rosário, Centro de Vila Velha de Vila Velha;

c) Morro do Penedo;

d) Pedra dos Olhos;

e) Morro do Moreno;

f) Morro do Mochuara;

g) Morro e Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, Ponta da Fruta;

h) Morro da Concha;

i) Lagoa Grande;

j) Lagoa de Jabaeté;

k) complexo Lagunar de Jacuném;

1) Pedra de Itapebuna.

Parágrafo único. Os índices de controle urbanísticos decorrentes dos estudos específicos
para a preservação da paisagem deverão ser apresentados em Audiência Pública e aprovados
pelo Conselho Municipal da Cidade - CMC antes de ser encaminhados como projeto de lei
para Câmara Municipal.

SEÇÃO XVI

DA DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL OU UTILIDADE PÚBLICA

Art. 335. O Poder Executivo poderá promover a desapropriação por interesse social ou j
utilidade pública. )
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§ 1° A desapropriação por interesse social ou utilidade pública dar-se-á quando a propriedade
não estiver cumprindo sua função social, conforme art. 4° desta Lei.

§ 2° A indenização pela desapropriação imobiliária se dará por avaliação do Município,
devendo-se adotar o mesmo procedimento administrativo e judicial previsto no Decreto Lei
Federal 3365\194L

SEÇÃO XVII

DA REQUISIÇÃO

Art 336. A requisição de imóvel urbano ou rural se dará em caso de perigo público
iminente, nos termos do § 3o do art. 1.228 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

Parágrafo único. Sendo verificada a necessidade de ocupação permanente do imóvel
requisitado, serão adotados pelo município os mesmos procedimentos previstos para a
desapropriação por interesse social ou utilidade pública.

SEÇÃO XVIII

DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÃRIA

Art 337. O poder público municipal, através de Lei Municipal Específica, instituirá o
Programa Municipal de Regularização Urbanística e Fundiária no qual regulamentará os
instrumentos previstos nesta Lei.

§ 1° A regularização urbanística e fundiária dar-se-á mediante observação da Lei Federal n°
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e Medida Provisória n° 2.220, de 4 de
setembro de 2001, Lei Federal N° 11.977, de 7 de julho de 2009 alterada pela Lei Federal n°
12.424, de 16 de junho de 2011.

§ 2° O Programa Municipal de Regularização Urbanística e Fundiária deverá conter:

I - as diretrizes do programa de regularização;

II - os instrumentos necessários;

III - os órgãos competentes;

IV - os procedimentos voltados à regularização fundiária; e

V - a delimitação das áreas urbanas que serão objeto desse Programa.

SEÇÃO XIX

DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Art. 338. O Poder Executivo poderá conceder o direito real de uso de bens públicos imóveis,
em caráter gratuito ou oneroso, para fins de urbanização, industrialização, edificação, cultivo
da terra na área rural, implantação de programa habitacional de interesse social ou de
regularização fundiária ou outra utilização de interesse social.
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§ 1° Para as finalidades de uso de interesse social a concessão terá caráter gratuito e dispensa
a realização de licitação.

§ 2° Para as demais finalidades, a concessão será precedida de avaliação do imóvel, para fins
de estabelecer o valor da remuneração pelo uso, autorização legislativa e licitação pública, na
forma da Lei Orgânica Municipal.

SEÇÃO XX

DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA

Art 339. Aquele que até 30 de junho de 2001 possuiu como seu, por cinco anos
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel
público constante do cadastro municipal situado em área urbana das Zonas Especiais de
Interesse Social, definidas nesta Lei, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o
direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem, objeto da posse,
desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano
ou rural.

§ 1° A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gratuita ao
homem, à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2° O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo concessionário mais de
uma vez.

§ 3° Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, na posse de
seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão.

§ 4° Certidão emitida pelo Município, na forma de Certidão de Regularização Fundiária, será
levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do imóvel.

Art 340. O requerimento administrativo para outorga de direito de uso será dirigido ao
Chefe do Poder Executivo Municipal e desde logo instruído com a prova documental que o
interessado dispõe, devendo indicar:

I - o nome, a qualificação e o endereço do requerente;

II - os fundamentos de fato e de direito do pedido;

III - a providência pretendida;

IV - as provas em poder da Administração que o requerente pretende ver juntadas aos autos.

§ 1° O requerente deverá também:

I - mencionar sua qualificação pessoal e juntar uma cópia simples de um documento de
identidade;

II - declarar, expressamente, sob as penas da lei:
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a) que não é proprietário urbano nem rural;

b) que até 30 de junho de 2001, possuiu como sua, por 05 (cinco) ou mais anos
ininterruptamente e sem oposição, área urbana contínua, não excedente a 250,00m2
(duzentos e cinqüenta metros quadrados);

c) que nela tem sua morada.

III - individualizar o imóvel, mencionando:

a) localização (distrito e localidade) e denominação, se houver;

b) área aproximada, em metros quadrados;

c) dimensões aproximadas;

d) vias de acesso.

§ 2° Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social desenvolvidos por
órgãos ou entidades da Administração Pública, a concessão de direito real de uso de imóveis
públicos poderá ser contratada coletivamente.

§ 3° Não será concedido o direito ao uso para fins de moradia, de imóvel localizado em área
de praça pública, conforme previsão da Lei Orgânica Municipal, ou ainda se localizado em
área de risco ou de preservação ambiental, casos em que o requerente deverá ser incluído em
cadastro municipal para fins de Habitação de Interesse Social e providenciar a desocupação
do imóvel.

SEÇÃO XXI

DA ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA

Art 341. O Município prestará assistência técnica e administrativa, em colaboração com
associações de moradores da comunidade, regularmente constituídas, com personalidade
jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados, para defesa do direito de
domínio em propriedades privadas, ao que possuir como sua área ou edificação urbana até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,
utilizando-a para a sua moradia ou de sua família desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.

§ 1° A usucapião urbana dar-se-á nos termos do art. 183 da Constituição Federal e dos artigos
9° a 13, da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

§ 2° A assistência referida no caput será prestada preferencialmente em ações coletivas.

§ 3° A assistência referida no caput será requerida a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e limitar-se-á ao levantamento sobre informações
cadastrais dos imóveis objeto da usucapião assim como informações cadastrais quanto aos
proprietários dos imóveis lindeiros e certidão de localização do imóvel, quando possível.
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TÍTULO IV

DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I

DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

ArL 342. O Plano Diretor Municipal - PDM de Vila Velha integra o processo de
planejamento municipal, ficando o Poder Executivo obrigado a incluir no Plano Plurianual,
nas Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual, os programas, projetos ou ações da
Administração Municipal referentes à sua execução de acordo com as diretrizes e prioridades
estabelecidas nesta lei.

Art. 343. O Poder Executivo disporá de Processo de Planejamento e Gestão, visando à
adequação administrativa das ações e investimentos públicos, no âmbito de sua competência.

Art. 344. Compete ao Poder Executivo coordenar o Processo de Planejamento e Gestão do
Município.

Parágrafo único. A coordenação do Processo de Planejamento e Gestão dar-se-á em
conjunto com os diversos órgãos e setores da Administração envolvidos com o processo de
planejamento e execução.

Art 345. São objetivos do Processo de Planejamento e Gestão:

I - manter atualizadas as informações municipais, principalmente no que se refere a dados
físico-territoriais, cartográficos e socioeconômicos de interesse do Município;

II - elaborar, desenvolver e compatibilizar planos e programas que envolvam a participação
conjunta de órgãos, empresas e autarquias do Poder Executivo e de outros níveis de governo;

III - desenvolver, analisar, reestruturar, compatibilizar e revisar diretrizes estabelecidas na
Lei Orgânica, no Plano Diretor Municipal e demais Leis vigentes, mediante a proposição de
Emendas, Leis, Decretos e normas, visando a constante atualização e adequação dos
instrumentos legais de apoio ao Poder Executivo; e

IV - compatibilizar as diretrizes contidas no Plano Diretor Municipal com os demais Planos
Municipais.

SEÇÃO II

DA GESTÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

ArL 346. A Gestão do Plano Diretor Municipal deverá ser coordenada pelo órgão municipal
responsável pela gestão urbana em conjunto com o Conselho Municipal da Cidade, devendo:
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I - acompanhar a aplicação deste Plano Diretor Municipal, articulando todos os setores da
população envolvidos com a produção no espaço urbano;

II - proceder ao monitoramento da aplicação do Plano Diretor Municipal, analisando seus
desdobramentos e registrando as novas necessidades para futuras revisões;

III - analisar preliminarmente os projetos e empreendimentos, que vierem a ser implantados
durante a vigência do Plano Diretor Municipal e determinar os instrumentos a serem
aplicados e;

IV - coordenar o processo de regulamentação dos instrumentos, planos e projetos previstos
nesta Lei.

SEÇÃO III

DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

Art. 347. Fica estabelecido o Conselho Municipal da Cidade - CMC, órgão colegiado, de
natureza permanente, tripartite e paritário, de caráter consultivo, deliberativo e propositivo,
responsável por acompanhar, estudar, analisar, propor, aprovar, implantar e revisar a gestão
do Plano Diretor Municipal de Vila Velha.

Art. 348. As atribuições do Conselho Municipal da Cidade - CMC são:

I - acompanhar a implementação do Plano Diretor Municipal;

II - analisar e opinar sobre questões relativas à implementação do Plano Diretor;

III - acompanhar a execução dos planos, programas e projetos previstos no Plano Diretor
Municipal;

IV - indicar prioridades para utilização dos recursos do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano e acompanhar sua aplicação;

V - monitorar a aplicação da outorga onerosa, da transferência do direito de construir e do
parcelamento e uso compulsórios e das operações urbanas consorciadas;

VI - acompanhar projetos urbanos e as operações urbanas consorciadas;

VII - convocar, organizar e coordenar as conferências e assembléias territoriais;

VIII - avaliar e aprovar os Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, emitido por parecer
técnico do órgão gestor da política urbana;

IX - solicitar a realização de audiências públicas;

X - elaborar o seu Regimento Interno e instituir a formação de Câmaras Temáticas que
correspondam às propostas do Plano Diretor Municipal;
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XI - analisar os estudos específicos com os parâmetros de altura e recuo nos eixos viários
denominados "Cones Visuais do Convento da Penha";

XII - opinar, quando solicitado, sobre quaisquer matérias atinentes ao desenvolvimento
urbano;

XIII - orientar sobre as normas da Política Municipal de Uso das Vias Públicas;

XIV - analisar e aprovar a delimitação das ZEIA em ZEIA A e ZEIA B após aprovação do
Conselho Municipal de Meio Ambiente;

XV - analisar e aprovar os projetos de ocupação urbanística restrita em áreas não
caracterizadas como Áreas de Preservação Permanente pela Legislação Federal ou Unidades
de Conservação instituídas, conforme estabelecido nesta Lei.

Art. 349. O Conselho Municipal da Cidade - CMC terá composição tripartite e deverá
contemplar a representação dos diversos segmentos da sociedade.

§ 1° O CMC será composto por pessoas maiores, capazes e idôneas, representantes do Poder
Público, do Setor Produtivo, Conselhos e Entidades Profissionais e Acadêmicas,
representação regional da população, de acordo com a seguinte composição:

1-09 (nove) representantes do Poder Público:

a) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela
gestão do meio ambiente;

b) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela
gestão do planejamento governamental;

c) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pelo
desenvolvimento urbano e mobilidade;

d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela
gestão das obras públicas;

e) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela
gestão da drenagem;

f) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Procuradoria Geral do Município; e

g) 02 (dois) representantes efetivos e dois suplentes da Câmara Municipal de Vila Velha -
CMVV.

h) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Instituto Jones dos Santos Neves;

II - 09 (nove) representantes do Setor Produtivo e Conselhos Profissionais:
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a) 01 (um) representante efetivo e um suplente do setor da construção civil, cujos
representantes serão indicados por assembléia específica para este propósito, cuja ata
referende seu representante e suplente;

b) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA;

c) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU;

d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
representantes da Seccional do Espírito Santo, Subseção de Vila Velha;

e) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Federação das Indústrias do Estado do
Espírito Santo - FINDES;

O 01 (um) representante efetivo e um suplente da Federação de Comércio, Serviços e
Turismo do Estado do Espírito Santo - FECOMÉRCIO/ES;

g) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Associação dos Empresários de Vila Velha
- ASSEVILA;

h) 01 (um) representante efetivo e um suplente das empresas do segmento portuário, cujos
representantes serão indicados por assembléia específica para este propósito cujas atas
referendem seus representantes e suplentes; e

i) 01 (um) representante efetivo e um suplente das instituições de ensino superior localizadas
no Município de Vila Velha cujos representantes serão indicados por assembléia específica
para este propósito, cuja ata referende seus representantes e suplentes.

III - 09 (nove) representantes da sociedade civil organizada, bem como dos segmentos
acadêmico, ambiental e instituição técnica voltada ao desenvolvimento da Região
Metropolitana:

a) 03 (três) representantes titulares e 03 (três) suplentes da sociedade civil organizada,
conforme preconiza a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 66;

b) 02 (dois) representantes efetivos e dois suplentes das entidades do segmento ambiental,
cadastradas na secretaria municipal responsável pela gestão do meio ambiente, cujos
representantes serão indicados por assembléia específica para este propósito, cujas atas
referendem seus representantes e suplentes;

c) 01 (um) representante efetivo e um suplente do movimento cultural do Município, cujos
representantes serão indicados por assembléia específica para este propósito, cujas atas
referendem seus representantes e suplentes;

d) 01 (um) representante efetivo e um suplente dos movimentos de moradia do Município,
cujos representantes serão indicados por assembléia específica para este propósito, cujas atas
referendem seus representantes e suplentes;
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e) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Sindicomerciários/ES; e

f) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Sindirodoviário/ES.

§ 2° O mandato dos membros do Conselho Municipal da Cidade - CMC será de 02 (dois)
anos contado a partir da publicação do ato de nomeação, com no máximo uma recondução
consecutiva, com exceção dos representantes do Poder Executivo que terão mandato pelo
tempo em que forem titulares das Secretarias e da Câmara Municipal de Vila Velha.

§ 3° O Conselho será nomeado através de Decreto do Executivo Municipal, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei.

§ 4° Poderão participar do Conselho Municipal da Cidade - CMC, em caráter consultivo e
sem direito a voto, mediante aprovação prévia da presidência do Conselho, representantes de
conselhos e entidades profissionais, instituições públicas e privadas de ensino técnico,
tecnológico e superior, e instituições públicas de pesquisa e planejamento.

§ 5° Em caso de vaga de Conselheiro, a obrigação do substituto será completar o mandato do
substituído;

§ 6° Até 30 (trinta) dias antes do término do mandato do Conselheiro, os órgãos e entidades
que compõem o Conselho Municipal da Cidade - CMC deverão indicar os seus novos
representantes.

§ 7° A ausência de indicação de representante no prazo regulamentar não invalida as
decisões do conselho;

§ 8° A presidência do Conselho Municipal da Cidade - CMC será exercida pelo titular da
Secretaria Municipal responsável pela gestão do desenvolvimento urbano, que será
substituído, em sua ausência ou impedimento, pelo seu suplente.

§ 9° Dependerão de voto de 2/3 (dois terços) dos membros que compõem o Conselho
Municipal da Cidade - CMC, as decisões referentes aos seguintes assuntos:

I - revisão de pareceres, anteriormente aprovados pelo plenário;

II - aprovação da programação de investimento anual e plurianual dos órgãos e entidades da
Administração Municipal, direta e indireta, referente ao desenvolvimento urbano;

III - alteração do Regimento Interno do Conselho Municipal da Cidade - CMC.

§ 10. No caso de empate em votação, ficará a cargo da presidência do Conselho Municipal
da Cidade - CMC a decisão;

§ 11. Para apoio jurídico e técnico do Conselho Municipal da Cidade - CMC, ficam criadas
as Câmaras Jurídica e Técnica, vinculadas a Secretaria Municipal responsável pela gestão do
desenvolvimento urbano;
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§ 12. As Câmaras Jurídica e Técnica realizarão análise prévia dos processos e subsidiarão,
através de relatório jurídico-técnico, a análise dos processos pelos membros do CMC;

§ 13. As Câmaras Jurídica e Técnica serão formadas de acordo com a seguinte composição,
nomeados através de decreto municipal:

I - Câmara Jurídica:

a) 01 (um) representante vinculado à Secretaria Municipal responsável pela gestão do
desenvolvimento urbano;

b) 02 (dois) representantes vinculados a Procuradoria Geral Municipal;

II - Câmara Técnica:

a) 03 (três) representantes vinculados a Secretaria Municipal responsável pela gestão do
desenvolvimento urbano; e

b) 03 (três) representantes vinculados a Secretaria Municipal ou Entidades responsáveis pela
gestão do patrimônio, turismo, desenvolvimento econômico e melhoria do ambiente de
negócios;

§ 14. Os membros do Conselho Municipal da Cidade - CMC e suas Câmaras Técnicas não
farão jus à remuneração.

§ 15. Fica autorizado o Poder Executivo, criar dotações orçamentárias para as despesas
decorrentes da implantação e manutenção do Conselho Municipal da Cidade - CMC e suas
Câmaras Técnicas, podendo suplementá-las, se necessário.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art 350. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de 12 (doze)
meses, contados da publicação da presente lei:

I  - projeto de lei específico para aplicação do parcelamento, edificação e utilização
compulsória de imóvel;

II - projeto de lei para adequação do Código Tributário Municipal, observada a Lei de
Responsabilidade Fiscal;

Art. 351. Deverá ser elaborado, com orientação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Mobilidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da vigência
desta Lei, prorrogáveis por igual período, os seguintes planos complementares:

I - Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, que possa garantir inclusive a execução
de "calçada legal" em todos os prédios públicos municipais;

II - Plano Municipal de Regularização Fundiária de Interesse Social;
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III - Plano Municipal do Cadastro de Imóveis Públicos, em colaboração com a Secretaria
Municipal de Administração;

IV - Estudos específicos com a definição de critérios de preservação da visualização dos
elementos naturais e construídos, componentes da imagem da cidade, inclusive da área rural
e especialmente do Convento da Penha e da Lagoa Jabaeté, podendo ser estabelecidos
mirantes de contemplação dos cones visuais;

V - Estudos específicos do cadastro georreferenciado de logradouros municipais; e

VI - Estudos específicos para as normas de confrontação de áreas públicas e privadas.

Parágrafo único. O Executivo fica autorizado a alterar o orçamento municipal para
viabilizar os recursos necessários à elaboração dos planos complementares listados no caput
deste artigo.

Art. 352. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável -
COMDES com o objetivo de desenvolver e acompanhar a implementação do Plano
Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável

§ 1° O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável deverá ser elaborado
com apoio metodológico da Secretaria responsável pelo planejamento, orçamento e gestão,
no prazo de 12 (doze) meses contados a partir da vigência desta Lei, prorrogáveis por igual
período;

§ 2° As decisões do COMDES no âmbito de suas atribuições, deverão ser consideradas como
Resoluções, sujeitas á homologação do Prefeito Municipal.

§ 3° A decisão do COMDES, transformada em Resolução, e que não for homologada pelo
Prefeito Municipal, deve ter as razões e justificativas comunicadas ao Conselho, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 353. O COMDES, terá composição tripartite e deverá contemplar a representação dos
diversos segmentos da sociedade.

§ 1° O COMDES será composto por pessoas maiores, capazes e idôneas, representantes do
Poder Público, do Setor Produtivo, do Setor Produtivo da Economia Criativa, Conselhos e
Entidades Profissionais e Acadêmicas, representação regional da população, de acordo com a
seguinte composição:

1-07 (sete) representantes do Poder Público:

a) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pelo
planejamento;

b) 01 (um) representante efetivo e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal responsável
pela Articulação Institucional;

c) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pelo
desenvolvimento econômico;
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d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela
cultura;

e) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pelo
desenvolvimento urbano;

f) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Procuradoria Geral do Município; e

g) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Câmara Municipal de Vila Velha -
CMVV.

II - 07 (sete) representantes do Setor Produtivo e Conselhos Profissionais:

a) 01 (um) representante efetivo e um suplente das Empresas da Economia Criativa;

b) 01 (um) representante efetivo e um suplente das entidades empresariais do segmento
comercial e de serviços - FECOMÉRCIO;
c) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Federação das Indústrias do Estado do
Espírito Santo - FINDES;

d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Associação dos Empresários de Vila
Velha - ASSEVILA;

e) 01 (um) representante efetivo e 01 (um) suplente da Federação das Entidades de Micro e
Pequenas Empresas do Espírito Santo - FEMICRO/ES;

f) 01 (um) representante efetivo e um suplente das entidades do setor de serviço e do
segmento de turismo;

g) 01 (um) representante efetivo e um suplente das empresas do segmento cultural;

III - 07 (seis) representantes dos moradores da cidade representando os habitantes e
entidades comunitárias, bem como dos segmentos acadêmico, ambiental e cultural:

a) 01 (um) representante do Conselho Comunitário de Vila Velha;

b) 01 (um) efetivo e um suplente representante do Movimento Vila Nova Vila Velha -
MOVIVE;

c) 01 (um) efetivo e um suplente representante das organizações não governamentais do
segmento de Economia Criativa;

d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Academia de Letras de Vila Velha;

e) 02 (dois) representantes efetivos e dois suplentes das instituições de ensino superior
localizadas no Município de Vila Velha, cujos representantes serão indicados por assembléia
específica para este propósito, cujas atas referendem seus representantes e suplentes;
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f) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila
Velha.

§ 2° A representação pelo Conselho Comunitário de Vila Velha - CCVV, não poderá ser de
servidor (a) público (a) do Município de Vila Velha ou funcionários de empresa
concessionária do Município.

§ 3° O mandato dos membros do COMDES será de 02 (dois) anos, sem impedimento de
recondução, com exceção dos representantes do Poder Executivo que terão mandato pelo
tempo em que forem titulares das Secretarias e da Câmara Municipal de Vila Velha.

§ 4° O Conselho será nomeado através de Decreto do Executivo Municipal, no prazo máximo
de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta Lei.

§ 5° Poderão participar do COMDES, em caráter consultivo e sem direito a voto, mediante
aprovação prévia, representantes de conselhos e entidades profissionais, instituições públicas
e privadas de ensino técnico, tecnológico e superior, e instituições públicas de pesquisa e
planejamento.

§ 6° Em caso de vaga de Conselheiro, a obrigação do substituto será completar o mandato do
substituído;

§ T Até 30 (trinta) dias antes do término do mandato do Conselheiro, os órgãos e entidades
que compõem o COMDES deverão indicar os seus novos representantes.

§ 8° A presidência do COMDES será exercida pelo titular da Secretaria Municipal
responsável pelo planejamento, que será substituído, em sua ausência ou impedimento, pelo
Secretário Municipal responsável pelo desenvolvimento econômico.

§ 9° Dependerão de voto de 2/3 (dois terços) dos membros que compõem o COMDES, as
decisões referentes aos seguintes assuntos:

I - revisão de pareceres, anteriormente aprovados pelo plenário;

II - aprovação da programação de investimento anual e plurianual dos órgãos e entidades da
Administração Municipal, direta e indireta, referente ao desenvolvimento da economia
criativa;

III - alteração do Regimento Interno do COMDES.

§ 10. Fica autorizado o Poder Executivo, criar dotações orçamentárias para as despesas
decorrentes da implantação e manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico Sustentável - COMDES, podendo suplementá-los, se necessário.

§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o orçamento municipal para viabilizar os
recursos necessários à elaboração dos planos complementares listados no caput deste artigo.

Art 354. Deverá ser elaborado, com orientação da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da vigência desta Lei, os
seguintes planos complementares:
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I - Plano Diretor de Arborização Urbana; e

II - Plano de Ocupação de áreas verdes e demais áreas públicas

Parágrafo único. O Executivo fica autorizado a alterar o orçamento municipal para
viabilizar os recursos necessários à elaboração dos planos complementares listados no caput
deste artigo.

Art. 355. Deverá ser elaborado, com orientação da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Projetos e Obras, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da vigência desta
Lei, prorrogáveis por igual período, os seguintes planos complementares:

I - Plano Municipal de Drenagem; e

II - Plano Municipal de Desocupação das áreas de risco e demolição de imóveis irregulares.

Parágrafo único. O Executivo fica autorizado a alterar o orçamento municipal para
viabilizar os recursos necessários á elaboração dos planos complementares listados no caput
deste artigo.

Art 356. Deverá ser elaborado, com orientação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da vigência desta Lei,
prorrogáveis por igual período, os seguintes planos complementares:

I - Plano Diretor Ambiental;

II - Sistema de Saneamento Ambiental;

III - Plano Municipal de Gestão de Parques Urbanos e de Gestão das áreas de preservação
ambiental; e

IV - Plano Municipal de Desocupação de Áreas de Risco, com auxílio da Secretaria
Municipal de Prevenção e Combate a Violência e Trânsito; e

V - Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro.

Art. 357. A descrição dos limites das Macrozonas e Zonas criadas nesta Lei deverá ser
realizada por Ato do Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da vigência desta Lei.

§ 1° Os limites das Macrozonas e Zonas, referidos no caput deste artigo, deverão conter as
coordenadas dos vértices definidores georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro.

§ 2° A descrição das Macrozonas e Zonas deverá obedecer aos limites estabelecidos nesta
Lei.

Art 358. Os projetos de arquitetura já aprovados, cujo Alvará de Execução tenha sido
concedido antes da vigência desta Lei, terão um prazo de 30 (trinta) meses contados a partir
da vigência desta Lei, para a conclusão da estrutura da edificação, sob pena de caducidade
dos Alvarás de Execução e de Aprovação de Projeto.
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§ 1° Os empreendimentos compostos por mais de um bloco terão um prazo de 30 (trinta)
meses contados a partir da vigência desta Lei, para a conclusão da estrutura de no mínimo
um bloco, sob pena de caducidade do alvará.

§ 2° Não será permitida a revalidação do Alvará de Aprovação do Projeto e do Alvará de
Execução da Obra concedidos nas condições descritas no caput.

Art. 359. Os projetos de arquitetura já aprovados antes da vigência desta Lei e sem Alvará de
Execução concedido, independentemente da data de sua aprovação, terão um prazo máximo
de 06 (seis) meses para requerer o Alvará de Execução, a contar da data de vigência desta
Lei, sob pena de caducidade, vedada a revalidação do Alvará de Aprovação do Projeto.

Parágrafo único. Nos casos descritos no caput, o prazo para conclusão da estrutura da
edificação deverá obedecer ao disposto no artigo 358, a contar do primeiro Alvará de
Execução emitido.

Art. 360. Os processos administrativos de aprovação de projetos de arquitetura protocolados
na Prefeitura Municipal, antes da vigência desta Lei, serão analisados e ajustados de acordo
com o regime urbanístico vigente na data do protocolo e terão um prazo de 06 (seis) meses
para requerer o Alvará de Execução, a contar da data de aprovação do projeto, sob pena de
caducidade, vedada a revalidação do Alvará de Aprovação do Projeto.

§ 1° Nos casos descritos no caput, o prazo para conclusão da estrutura da edificação deverá
obedecer ao disposto no artigo 358, a contar do primeiro Alvará de Execução emitido.

§ T Os empreendimentos passíveis de elaboração de EIV, com processos administrativos
para os quais a Prefeitura Municipal tenha expedido resposta técnica autorizando a
elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança antes da vigência desta Lei, mas que
protocolarem processo de aprovação de Projeto Arquitetônico após a vigência desta Lei,
deverão adequar os projetos à esta nova Lei.

Art. 361. A interrupção ou retardamento dos trabalhos de execução da fundação ocasionada
por problemas de natureza técnica, relativos à qualidade do subsolo, devidamente
comprovada pelo órgão técnico municipal competente, através da análise de laudo técnico
apresentado pelo empreendedor, poderá prorrogar o prazo referido nos artigos anteriores,
desde que seja apresentado ao Conselho Municipal da Cidade - CMC pedido específico nesse
sentido, instruído com documentação comprobatória da condição excepcional.

Art 362. Os processos administrativos de projeto modificativo, de reforma e de
regularização de edificação, cujos requerimentos tenham sido protocolados na Prefeitura
antes da vigência desta Lei, serão analisados e ajustados de acordo com o regime urbanístico
vigente na data do protocolo, sendo vedada a utilização do protocolo do projeto original para
tal finalidade.

Art. 363. As solicitações protocoladas na vigência desta Lei, para modificação de projetos de
arquitetura já aprovados anteriormente à vigência desta Lei, poderão ser examinadas de
acordo com a legislação vigente à época da aprovação do projeto, desde que a modificação
pretendida não implique em:
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I - aumento do Coeficiente de Aproveitamento e da Taxa da Ocupação constantes do projeto
aprovado;

II - agravamento dos índices de controle urbanísticos estabelecidos por esta Lei, ainda que,
com base em legislação vigente à época da aprovação do projeto e licenciamento da
construção.

Parágrafo único. Quando houver desmembramento ou desdobro de terrenos no lote
originalmente aprovado de arquitetura, o projeto será analisado de acordo com os termos da
presente lei.

ArL 364. Decorridos os prazos a que se refere este Título, será exigido novo pedido de
Alvará de Aprovação de projeto e de Alvará de Execução de Obra, e o projeto deverá ser
novamente submetido à análise e avaliação pelo órgão competente da Prefeitura, obedecendo
à legislação vigente.

Art. 365. Em caso de inobservância de quaisquer dos prazos estabelecidos neste Título, a(s)
solicitação(ões) será(ão) indeferida(s) e será aplicada multa estabelecida pelo Código
Municipal de Edificações ou por ato do Executivo Municipal.

Art. 366. Os processos administrativos de consulta prévia para concessão de Alvará de
Localização e Funcionamento, cujos requerimentos tenham sido protocolados na Prefeitura
Municipal antes da vigência desta Lei, serão reexaminados com base nesta nova legislação.

Art 367. A renovação do licenciamento de atividade considerada proibida por esta Lei em
edificação onde já funcionava legalmente tal atividade poderá ser permitida a critério do
Conselho Municipal da Cidade - CMC.

Parágrafo único. A aprovação dependerá de apresentação de laudo técnico que comprove a
compatibilidade da atividade com a Zona onde se situa e das medidas necessárias para
mitigação de possíveis impactos e o atendimento as demais obrigações decorrentes desta Lei.

Art. 368. O Plano Diretor Municipal poderá ser revisto no prazo de 05 (cinco) anos,
contados da data de sua publicação, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 10 (dez)
anos, conforme previsão do Estatuto das Cidades.

§ 1° Considerar-se-á cumprida à exigência prevista no caput deste artigo com o envio do
projeto de lei por parte do Poder Executivo à Câmara Municipal.

§ 2° O disposto neste artigo não impede a propositura e a aprovação de alterações durante o
prazo previsto neste artigo.

§ 3° Qualquer proposição de alteração ou revisão do Plano Diretor Municipal deverá
assegurar a participação popular bem como a anuência do Conselho Municipal da Cidade -
CMC.

§ 4° A revisão do Plano Diretor Municipal no prazo entre 05 (cinco) e 10 (dez) anos,
contados da data de sua publicação, somente poderá ser aprovado após a realização de no
mínimo 03 (três) audiências públicas.

§ 5° VETADO.
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Art 369. As despesas decorrentes da execução desta Lei terão dotações próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art 370. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, especialmente as Leis n°s 2.473/1989, 2.549/1990, 2.621/1990,
4.575/2007, 4.996/2010, 5.153/2011, 5.167/2011, 5.192/2011, 5.430/2013, 5.441/2013,
5.474/2013, 5.618/2015 e os Decretos n°s 335/2011, 218/2013, 219/2013, 220/2013 e
144/2016.

Art. 371. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 09 de novembro de 2011

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal
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ANEXO 1

MAPAS INTEGRANTES LEI DO PDM

ANEXO I - MAPA A - PERÍMETRO URBANO - VETADO;

ANEXO 1 - MAPA B - MACROZONEAMENTO - VETADO;

ANEXO 1 - MAPA C - ZONEAMENTO / ZONEAMENTO MUNICIPAL - VETADO;

ANEXO 1 - MAPA D - ZEIA's, UCs E ZONAS DE AMORTECIMENTO - VETADO;

ANEXO 1 - MAPA E - BENS DE INTERESSE CULTURAL;

ANEXO 1 - MAPA F - CONES AEROVIÁRIOS E NAVEGAÇÃO - VETADO;

ANEXO 1 - MAPA G - MOBILIDADE - VETADO.
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ANEXO 2

GLOSSÁRIO

Abrigo de Portão: elemento construtivo, limitado pelo estabelecido nesta Lei, sobreposto
aos portões de acesso de pedestres e veículos nas edificações.

Acréscimo: aumento de uma edificação em relação ao projeto já aprovado, seja no sentido
horizontal, seja no sentido vertical, formando novos compartimentos ou ampliando os já
existentes.

Adensamento: intensificação de uso do solo e de área construída.

Afastamento frontal mínimo: distância estipulada como a menor possível entre a edificação
e o alinhamento.

Afastamento lateral e de fundo mínimos: distância estipulada como a menor possível entre
qualquer elemento construtivo da edificação e as divisas laterais e de fundos.

Aglomerado subnormal: conceito proveniente da metodologia do IBGE relacionado a
agrupamentos prediais ou residenciais em número superior a cinqüenta unidades, que
possuem ocupação sobre terreno de terceiros, ou de propriedade desconhecida, sem
licenciamento ou fiscalização; que sofrem de ausência, no todo ou em parte, de rede
sanitária, telefone, água encanada, esgoto ou energia elétrica, ou seja, da infraestrutura
básica, falta de arruamento e de numeração ou emplacamento das edificações.

Alinhamento: limite divisório entre o lote e o logradouro público.

Alvará de Licença para construção: documento emitido pela prefeitura do município onde
a construção está localizada, e que autoriza a execução da obra.

Altura da edificação: distância máxima vertical, medida do ponto mais alto da edificação
até á cota de nível de referência estabelecido de acordo com a topografia do terreno.

Assentamento subnormal: termo utilizado pelo Plano Estratégico Municipal para
Assentamentos Subnormais - PEMAS, estudo comparativo realizado pela Secretaria de
Planejamento da Prefeitura Municipal de Vila Velha, que nomeia assentamentos irregulares
tendo como base a supracitada definição do IBGE para o "aglomerado subnormal".

Área construída ou área total edificada: soma geral das áreas de construção de uma
edificação.

Área computável: soma geral das áreas de construção de uma edificação, descontadas as
áreas não computáveis preconizadas nesta Lei e que servirão para o cálculo do Coeficiente de
Aproveitamento da edificação.
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Área de especial interesse: unidade diferenciada no território municipal para efeito da
aplicação dos parâmetros e dos instrumentos da política urbana e indução do
desenvolvimento urbano.

Área de preservação permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem estar da população.

Área urbana: conjunto coerente e articulado de edificações multifuncionais e terrenos
contíguos desenvolvidos segundo uma rede viária estruturante, podendo não dispor de todas
as inffaestruturas urbanisticas.

Área verde: espaço territorial urbano que apresenta cobertura vegetal arbóreo-arbustiva
florestada ou fragmentados florestais nativos de domínio público ou particular, com objetivos
de melhoria da paisagem, recreação e turismo para fins educativos, bem como para a
melhoria da qualidade de vida.

Audiência pública: instância de discussão onde os cidadãos exercem o direito de
manifestarem suas opiniões sobre certos planos e projetos e onde a Administração Pública
informa e esclarece dúvidas sobre estes mesmos planos e projetos para a população
interessada que será atingida pela decisão administrativa.

Coeficiente de aproveitamento: coeficiente que multiplicado pela área do lote, determina a
área computável a ser edificada, admitida no terreno.

Concessão de uso especial para fins de moradia: direito estabelecido pela Medida
Provisória 2220/01 que transfere domínio para o ocupante de imóvel público situado em área
urbana de até 250m^ por mais de cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando
para sua moradia ou para sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano
ou rural.

Concessão de direito real de uso: direito estabelecido nos termos do Decreto-Lei 271/67,

aplicável a terrenos públicos ou particulares, de caráter gratuito ou oneroso, para fins de
urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra ou outra utilização de interesse
social.

Condomínio horizontal: condomínio por unidades autônomas, com características de
habitação unifamiliar, isoladas ou geminadas; empreendimentos residenciais horizontais;

Consórcio imobiliário: instrumento de cooperação entre o poder público e a iniciativa
privada, que visa à urbanização em áreas que haja carência de inffaestrutura e/ou serviços
urbanos, mas contenham imóveis urbanos subutilizados ou não utilizados; para a viabilização
de planos de urbanização, o proprietário de determinado imóvel o transfere ao poder público,
e após a realização das obras recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente
urbanizadas e/ou edificadas.
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Consulta pública: instância de decisão que pode ocorrer na forma de assembléias, onde o
poder público toma decisões baseadas no conjunto de opiniões expressas pela população
interessada.

Contribuição de melhoria: definida nos termos do artigo 145, Seção III da Constituição
Federal, este tributo pode ser instituído toda vez que houver valorização imobiliária
decorrente de obra pública com o objetivo de se recompor os gastos originados pela
realização da obra.

Compartimento técnico: áreas de visita para manutenção dos equipamentos indispensáveis
ao funcionamento do edifício.

Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública: estabelecido no Estatuto da
Cidade, em seu artigo 8°, é instrumento que incide sobre um imóvel que deixou de ser
utilizado adequadamente e passou a ser tributado pela alíquota máxima (15%) do IPTU
progressivo no tempo e, passados 5 anos, continuou a não receber parcelamento ou
construção; o poder municipal pode desapropriar este imóvel com pagamento de indenização
em títulos da dívida pública.

Densidade demográfíca ou densidade populacional: número total de pessoas residindo em
determinada área. Em áreas urbanas, geralmente é uma relação expressa em habitantes por
hectare (habitantes/ha.); em áreas mais amplas, costuma-se utilizar a medida em habitantes
por quilômetro quadrado (habitantes /km^).

Densidade habitacional ou residencial: expressa a relação entre o número total de unidades
habitacionais construídas e uma determinada área. Geralmente é medida em unidades

habitacionais por hectare (unidades habitacionais/ha ou habitações/ha).

Densidade bruta: expressa a relação entre número total de pessoas residentes e uma
determinada área como um todo, contando para o cálculo as escolas, espaços públicos,
logradouros, áreas verdes e outros usos.

Densidade líquida: expressa o número total de pessoas residente e uma determinada área
contando para o cálculo a quantidade de área estritamente utilizada para fins residenciais.

Direito à moradia e à cidade sustentável: direitos humanos essenciais segundo institutos
nacionais e documentos internacionais: moradia e cidade sustentável constituem

fundamentos para uma política.

Direito de preempção: instrumento que confere ao Poder Público Municipal a preferência
para a compra de imóvel urbano, respeitando seu valor no mercado imobiliário, e antes que o
imóvel seja comercializado entre particulares; deve ser estabelecido no Plano Diretor
Municipal, e este ou lei municipal complementar deve delimitar as áreas onde incidirá a
preempção.

Direito de superfície: instrumento que propicia a proprietário de terreno urbano conceder a
outrem, de forma gratuita ou onerosa, o seu direito de utilizar solo, subsolo e espaço aéreo do
mesmo, em termos estabelecidos em contrato por tempo determinado ou indeterminado e
mediante contrato ou escritura pública averbados em cartório de registro de imóveis.
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Empreendimento de impacto: qualquer tipo de empreendimento que tenha características
de impacto local, definidas por tipo de atividade, porte ou grau poluidor, considerando não
apenas o agente causador, mas a vulnerabilidade do ambiente receptor.

Estudo de impacto ambiental: aplica-se aos projetos de construção, instalação, reforma,
recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras potencialmente causadora de
significativa degradação do ambiente, de acordo com os termos do Código Ambiental do
Município.

Estudo de impacto de vizinhança: estudo prévio à obtenção de licenças ou autorizações de
construção, ampliação ou funcionamento de determinados empreendimentos ou atividades
públicos ou privados, estabelecidos por lei municipal; deve contemplar a análise de possíveis
efeitos negativos e positivos do empreendimento ou atividade sobre a qualidade de vida da
população residente na área de sua implantação e em suas proximidades.

Faixa Ciclável: via de acesso público ao perímetro externo dos loteamentos aprovados, com
a finalidade de manutenção, tratamento paisagístico e fiscalização.

Gleba: terreno que não foi objeto de parcelamento.

Hectare: unidade de medida agrária equivalente a cem acres ou a dez mil metros quadrados.

Imóvel não utilizado: aquele que esteja ocioso há mais de cinco anos, desde que não seja o
único imóvel do proprietário.

Imóvel subutilizado: aquele cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido pelo
Plano Diretor Municipal.

Impacto: qualquer alteração nas relações do meio ambiente causada por interferência do
homem no meio.

Imposto predial territorial urbano (IPTU) progressivo no tempo: instrumento que incide
sobre terrenos não utilizados ou subutilizado que trazem prejuízo à população, aplícando-se,
por lei específica, aos proprietários que não atendem à notificação para parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios; está estabelecido no artigo 182 da Constituição
Federal e ocorre, segundo o Estatuto da Cidade, a partir da elevação gradativa da alíquota do
IPTU do terreno não utilizado ou subutilizado pelo prazo de cinco anos consecutivos, tendo
como limite máximo 15% do valor venal do imóvel.

Licenciamento ambiental: instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, através do
qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação. Ampliação e a
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental, aplicando-se para tanto todas as disposições legais e regulamentares
aplicáveis.

"Non aedifícandi" ou "área não edificante": área onde não se pode construir ou
impermeabilizar o solo.
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Operações urbanas consorciadas: conjunto de intervenções e medidas estabelecidas por lei
específica e coordenadas pelo Poder Público Municipal, com finalidades de recuperação,
preservação ou transformação de áreas urbanas, visando a transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, contando com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados.

Outorga onerosa do direito de construir: autorização dada pelo Poder Público Municipal
para que proprietário de determinado terreno possa exceder o potencial construtivo
estabelecido pelos índices urbanísticos vigentes, desde que de forma onerosa; o plano diretor
deverá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido, definindo os limites
máximos a serem atingidos, podendo também adotar coeficientes de aproveitamento
diferenciados para áreas especificas; lei municipal deve observar as condições para a outorga
onerosa (forma de cálculo para a cobrança, isenções possíveis e contrapartida do
beneficiário).

Pavimento ou andar: conjunto de dependências de um edifício situadas num mesmo nível.

Parcelamento do solo: divisão da gleba realizada através de loteamento e desmembramento.

Parcelamento irregular: parcelamento implantado em desacordo com os planos e leis
vigentes.

Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios: incide sobre os imóveis
subutilizados não edificados e as edificações que estejam comprovadamente desocupadas,
tendo como base lei municipal que fixa as condições e os prazos para a obrigatoriedade do
parcelamento edificação ou utilização, aplicando-se em área incluída no Plano Diretor.

Passeio: parte do logradouro público reservado ao trânsito de pedestres.

Perimetro urbano: limite entre a área urbana e a área rural

Pé-direito: altura livre entre o piso e o teto de qualquer compartimento ou pavimento.

Plano Diretor Ambiental: instrumento participativo de planejamento, gestão e fiscalização
ambiental de forma sustentável, que identifica os principais desafios socioambientais do
Município e define as ações do governo e da sociedade civil.

Porte Cochere: estrutura localizada na entrada principal ou secundária de uma edificação,
que tem por objetivo o embarque e desembarque de pessoas ou bagagens.

Potencial construtivo: diz respeito ao máximo de área construída que determinado lote pode
atingir, seguindo os índices urbanísticos da legislação vigente.

Recuo: distância entre as faces da construção e os alinhamentos, medidas
perpendicularmente a eles.

Regularização fundiária: procedimento que visa tomar lícita, i.e., amparada pelo direito à
ocupação de terra, nos casos em que o acesso àquele bem tenha ocorrido de modo irregular.
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Taxa de ocupação: indica a percentagem de área horizontal de determinado terreno passível
de ser ocupada, e que consequentemente determina a área que deve permanecer livre de
construção no mesmo terreno.

Taxa de permeabilidade: percentual mínimo da área do terreno a ser mantido em suas
condições naturais ou sem pavimentação impermeável.

Testada: extensão do alinhamento de um lote ou gleba voltada para via ou espaço público.

Tombamento: regulação administrativa a que estão sujeitos os bens integrantes do
patrimônio histórico, cultural, paisagístico ou ambiental, cuja conservação e proteção seja de
interesse público.

Transferência do direito de construir: instrumento que confere, por lei municipal, a
possibilidade de proprietário de imóvel de exercer em outro local o direito de construir, ainda
não exercido, previsto nas normas urbanísticas vigentes; só pode ser aplicado quando o
referido imóvel for considerado de interesse histórico, necessário para implantação de
equipamentos urbanos ou comunitários, ou servir para programas de regularização fundiária,
urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

Usucapião especial de imóvel urbano: cumpre legalmente a forma jurídica de aquisição do
direito de propriedade ao possuidor que ocupa a área, tendo seu reconhecimento, em terras
particulares, como aquisição de domínio pleno, em áreas ocupadas de até 250,00m, por cinco
anos consecutivos e, sem oposição, desde que utilizada para moradia própria ou da f^ília,
não sendo proprietário de outro imóvel.
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ANEXO 3 e ANEXO 3"

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - USOS E GRAUS DE IMPACTO - VETADO

ANEXO 4

QUADRO IA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS VIAS - VETADO

ANEXO 4

QUADRO II

PERFIS DAS VIAS SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - VETADO

ANEXO 4

QUADRO II

PERFIS DAS VIAS SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - VETADO

ANEXO 4

QUADRO IIA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIARIA BASICA -
VETADO

ANEXO 4

QUADRO III

CORREDORES PRIORITÃRIOS PARA O PLANO DE ALINHAMENTO DA
CIDADE - VETADO

ANEXO 4

QUADRO IV

VIAS PRIORITÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
VETADO ■
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ANEXO 1 - MAPA E - BENS DE INTERESSE CULTURAL
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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR N" 063/2018

Institui a revisão decenal da Lei Municipal n°
4.575/2007 que trata do Plano Diretor
Municipal no âmbito do Município de Vila
Velha e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de suas
atribuições previstas no art. 10, § 1°, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA URBANA

Art. 1° O Plano Diretor Municipal de Vila VeUia é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de ordenamento urbano e rural.

Art. 2° As diretrizes e normas contidas nesta Lei Complementar têm por finalidade orientar o
desenvolvimento econômico, social e territorial do Município, bem como consoUdar as funções
sociais da cidade e da propriedade, incentivando um desenvolvimento econômico e territorial
socialmente justo e ambientalmente equüibrado, de forma a garantir o bem-estar da geração atual e
das gerações futuras.

Art 3° São princípios da PoUtica Urbana de Vila Velha:

I - direito à cidade sustentável;

II - função social da cidade;

III - função social da propriedade urbana;

IV - sustentabilidade urbana e ambiental; e

V - gestão democrática e participativa.

§ 1° A sustentabilidade urbana e ambiental pressupõe o uso racional dos recursos naturais sem
esgotá-los para que as gerações fixturas possam usufhiir tais recursos, de maneira compatível com a
promoção do desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e a inclusão social, tendo
como objetivo superior a redução das desigualdades e a garantia do direito á cidade sustentável.
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§ 2° A susíentabilidade urbana e ambiental em Vila Velha requer;

I - proteção e conservação do patrimônio ambiental e cultural;

II - preservação da qualidade de vida da população;

III - justa distribuição dos ônus e benefícios gerados com a urbanização;

rV - eqüidade na distribuição dos serviços urbanos.

§ 3° A gestão democrática significa a participação efetiva da sociedade nos processos de
planejamento e gestão da cidade e do território municipal de Vila Velha, por meio dos seguintes
instrumentos:

I - órgãos colegiados da política lubana;

II - debates, audiências, consultas públicas e assembléias populares;

III - conferências sobre assimtos de interesse iu"bano, rural e ambiental;

IV - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano.

§ 4° A gestão democrática pressupõe a participação dos diferentes segmentos sociais tanto na
formulação de planos, programas e projetos, como na sua execução e monitoramento.

Art. 4° São consideradas funções sociais do Município, garantidas através da ação da Administração
Pública, confonne preconiza o Estatuto da Cidade:

I - disponibilidade de in£raestrutura urbana integrada e proporcional à ocupação territorial e que
atenda ás necessidades básicas da população;

II - oferta de condições dignas de moradia para seus habitantes;

III - fomento ao desenvolvimento urbano e econômico sustentável;

IV - recuperação, conservação e preservação do meio ambiente;

V - oferta e manutenção de espaços públicos voltados para as atividades de lazer, esporte e cultura
para a população;

VI - preservação dos elementos naturais e históricos da paisagem urbana;

VII - atendimento á demanda de serviços e equipamentos públicos e comunitários da população;

VIII - oferta de condições adequadas de acessibilidade;

IX - democratização do acesso ao solo urbano;
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X - transparência e acesso dos habitantes à informação de domínio público;

XI - participação de associações representativas da sociedade civil na formulação das políticas
municipais;

XII - manutenção de gestões e parcerias junto aos órgãos responsáveis pelos serviços públicos;

XIII - qualificação da infraestrutura básica municipal; e

XIV - complementação de ação dos órgãos federais e estaduais responsáveis pelo controle
urbanístico e ambiental.

Art. 5° A propriedade imobiliária cumprirá sua função social, estando seu uso, gozo e disposição
sujeitos aos objetivos que visem os interesses coletivos fixados nesta Lei, e deverá atender aos
seguintes requisitos:

I - ser utilizada como suporte de atividades ou uso de interesse do Município, que contribuam com o
desenvolvimento social, econômico e ambiental, tais como:

a) habitacional;

b) produção econômica sustentável;

c) prestação de serviços púbhcos ou privados; e

d) social e cultural.

II - ter seu uso e ocupação compatível com:

a) presenação e conservação dos elementos naturais, paisagísticos e culturais considerados de
relevância;

b) suporte de infraestrutura básica municipal;

c) respeito ao direito de vizinhança;

d) otimização da mobilidade e acessibilidade;

e) segurança do patrimônio público e privado.

Art. 6° O Poder Executivo implantará política fundiária e habitacional que vise à realização plena e
progressiva do direito à moradia adequada, devendo para tanto:

I - propiciar a regularização fundiária das áreas ocupadas por população de baixa renda e a utilização
adequada das áreas desocupadas, promovendo o seu aproveitamento;
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II - visará regularização urbanística, jurídica e administrativa dos assentamentos residenciais
irregulares, propiciando a melhoria das condições de habitabilidade;

m - incentivar a construção de moradias compatíveis com padrões econômicos e culturais da
população do Município, por meio de políticas de incentivo à produção de moradia popular;

IV - trazer para o Município os programas habitacionais desenvolvidos pelos governos do Estado e
Federal;

V - criar normalizações especiais para estimular a produção de empreendimentos habitacionais de
interesse social;

VI - promover, através de programas especiais, a assistência à construção à população de baixa
renda, com a articulação de suporte técnico e jurídico junto a entidades de classe e instituições
acadêmicas, capacitando e treinando os beneficiados para a construção e geração de emprego e
renda;

VII - buscar financiamentos através de recursos externos junto a órgãos estaduais, federais e
internacionais para a promoção de empreendimentos habitacionais de interesse social; e

VIII - possibilitar a execução de unidades habitacionais para as classes populares através de
parcerias com a iniciativa privada.

Art. 7° O desempenho das atividades econômicas deverá contemplar;

I - segurança dos habitantes em geral e, em particular, dos trabalhadores de cada unidade produtiva
urbana e rural;

II - preservação do meio ambiente, notadamente dos recursos hídricos e da vegetação de interesse
ambiental;

III - adequada destinação dos resíduos produzidos; e

FV - cumprimento dos dispositivos legais que regulam a emissão de efluentes gasosos, ruídos e
outros elementos nocivos à coletividade.

Parágrafo único. As Macrozonas e Zonas de Uso e Ocupação do Solo previstas nesta Lei
disciplinam as atividades econômicas visando à:

I - ampliação das possibilidades de investimentos em atividades econômicas de caráter urbano e
rural;

II - incentivo a geração de emprego e renda em todo o Município;

III - garantia ao direito de moradia;

rV - preservação e manutenção do equihbrío ecológico das áreas ambientalmente sensíveis; e
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V - pleno desenvolvimento do Município.

Art. 8° Para garantir o controle social sobre as ações públicas e privadas, o Poder Executivo deverá
considerar a participação direta da população nas decisões políticas do governo, conforme preconiza
Lei Orgânica Mimicipal.

Art. 9° As políticas e ações do Poder Executivo deverão estar articuladas ás esferas de governo
Estadual e Federal, a fim de tomar eficazes as ações do setor púbbco, e também de reconhecer a
necessidade de ações regionais integradas como indispensáveis para a criação de um ambiente
favorável ao desenvolvimento e ao equacionamento de problemas de caráter regional.

Art. 10. O Plano Diretor Mimicipal é parte integrante do processo contínuo de planejamento,
devendo-se observar os seus objetivos e suas diretrizes em todas as esferas da Administração
Pública.

Parágrafo único. A revisão deste Plano Diretor Municipal será realizada em conjunto pelos agentes
envolvidos no processo de desenvolvimento do Município em especial pelo Conselho Municipal da
Cidade - CMC.

TÍTULO II

DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CAPÍTULO I

DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

SEÇÃO I

DA PRESERVAÇÃO DOS BENS E RECURSOS NATURAIS

Art. II. É condicionante da Pohtica Urbana de Vila Velha, a preservação dos bens e recursos
naturais que integram o seu patrimônio ambiental e cultural, principalmente:

I - as Unidades de Conservação instituídas e a instituir;

II - as áreas frágeis alagadas e alagáveis;

III - as encostas de morro e elevações com dechvidade superior a 30%;

IV - as Áreas de Preservação Permanente - APP;

V - as zonas de amortecimento no entomo das Unidades de Conservação;

VI - os morros, mangues e ilhas;

VII - os corpos d'água e suas matas ciliares; e

VIII - as áreas de risco geológico e risco de movimentação de massas.
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Parágrafo único. Para a delimitação, manejo e preservação das áreas indicadas nos incisos I a VIII,
0 poder público municipal poderá estabelecer parcerias com outras instituições, públicas e privadas, e
deverá garantir fiscalização eficiente, vinculada aos programas e projetos de educação ambiental.

Art. 12. A estratégia de proteção e conservação do patrimônio ambiental e cultural de Vila Velha
visa integrar ações e intervenções de reabilitação, reutilização e revitalização das áreas urbanas em
prol da preservação e valorização dos bens naturais - formações físicas, biológicas e geológicas - e
materiais ou imateriais existentes, tomados isoladamente ou em conjunto, e cuja conservação seja de
interesse histórico, paisagístico, estético, científico, arqueológico, arquitetônico, artístico,
bibliográfico ou etnográfico, ou ainda por serem representativos das tradições e da identidade
cultural da população capixaba e do povo vilavelhense.

Art. 13. As diretrizes para a valorização dos ambientes naturais de Vila Velha são:

1 - proteger os bens e os recursos naturais de maneira integrada à promoção da qualidade de vida no
Município;

II - compatibilizar a expansão e renovação dos ambientes urbanos com a proteção ambiental;

III - proteger as áreas de fiagilidade ambiental e impróprias à ocupação;

IV - recuperar as áreas degradadas em todo o território municipal, em especial aquelas localizadas
nas áreas urbanas;

V - incentivar a conservação, proteção e manutenção da orla marítima, dos morros, ilhas, rios, lagos
e lagoas protegidas;

VI - garantir a reserva de áreas verdes em loteamentos e condomínios residenciais.

SEÇÃO II

DAS ÁREAS VERDES

Art. 14. São objetivos da política de Áreas Verdes, praças e parques urbanos:

I - ampliar as Áreas Verdes, melhorando a relação área verde por habitante no Município;

II - assegurar usos compatíveis com a preservação e proteção ambiental nas Zonas de Especial
Interesse Ambiental (ZEIA) e as Áreas Verdes do Município.

Art. 15. São diretrizes para a política de Áreas Verdes, praças e parques urbanos:

I - o adequado tratamento e ampla utilização da vegetação enquanto elemento integrador na
composição da paisagem urbana e qualificador ambiental;

II - a gestão compartilhada das áreas verdes públicas significativas;
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III - a incorporação das áreas verdes particulares ao Sistema de Áreas Verdes do Município,
identificadas como relevantes e/ou significativas, vinculando-as às ações da municipalidade
destinadas a assegurar sua preservação e seu uso;

rV - a manutenção e ampliação da arborização de ruas, criando faixas verdes que conectem praças,
parques ou áreas verdes;

V - a criação de instrumentos legais destinados a estimular parcerias entre os setores públicos e
privado para implantação e manutenção de áreas verdes e espaços ajardinados e/ou arborizados;

VI - a recuperação de áreas verdes degradadas de importância paisagistico-ambiental;

VII - o ordenamento do uso, nas praças e nos parques mimicipais, das atividades culturais e
esportivas, bem como dos usos de interesse turístico, compatibilizando-os ao caráter essencial desses
espaços;

VIII - a criação de programas para a efetiva implantação das áreas verdes previstas em conjuntos
habitacionais e loteamentos;

IX - a implantação de horto municipal com o objetivo de produção de mudas para fornecimento á
população em geral e programas de arborização urbana;

X - a implantação de jardim botânico cujo objetivo é abrigar amostras e coleções de plantas vivas
cientificamente reconhecidas com a finalidade de estudo, pesquisa e documentação do patrimônio
florístico, acessível ao público, no todo ou em parte, servindo á educação, á cultura, ao lazer e á
conservação do meio ambiente.

Art. 16. São ações estratégicas para as áreas verdes, praças e parques urbanos:

I - elaborar e implementar um plano diretor de arborização urbana;

II - implantar áreas verdes em cabeceiras de drenagem e estabelecer programas de recuperação nas
Zonas de Especial Interesse Ambiental (ZEIA);

in - garantir o funcionamento dos conselhos gestores das UCs e a gestão compartilhada das praças e
parques urbanos;

rV - estabelecer parceria entre os setores púbhco e privado, por meio de incentivos fiscais e
tributários, para implantação e manutenção de áreas verdes, atendendo a critérios técnicos de uso e
preservação estabelecidos pela Secretaria Municipal responsável pelas políticas públicas de Meio
Ambiente;

V - elaborar mapa georeferenciado de áreas verdes do Município, identificando e sistematizando
infonnações, em cada bairro;

VI - criar as interligações entre as áreas verdes e estabelecer padrões tipológicos para a vegetação
urbana.
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SEÇÃO III

DA QUALIFICAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 17. A promoção do saneamento ambiental em Vila Velha requer ações e investimentos dirigidos
à universalização da cobertura do abastecimento de água e esgotamento sanitário e à resolução dos
problemas relacionados ao manejo e destinação final dos resíduos sólidos e das águas pluviais,
atendendo a demanda da população e visando a promoção da saúde pública e a integridade do meio
ambiente.

Art. 18. Compõe o sistema de saneamento ambiental todas as redes de infi-aestrutura e serviços que
propiciam a salubridade dos assentamentos humanos, rural e urbano por meio da gestão ambiental,
do abastecimento de água potável, da coleta e tratamento do esgoto sanitário, do controle de vetores e
pragas, da drenagem das águas pluviais, do manejo dos resíduos sòhdos, assim como a reutilização
das águas e a redução do consumo energético, com a finalidade de proteger e melhorar as condições
de vida.

Art. 19. As diretrizes para a promoção do saneamento ambiental em Vila Velha são:

I - implementar redes de coleta e tratamento adequado dos esgotos sanitários em todo o território
municipal;

11 - estimular a adoção de soluções alternativas para garantir a integridade e a cobertura do
saneamento ambiental em todo o território municipal;

111 - proteger os cursos dágua e as águas subterrâneas;

IV - garantir a gestão integrada dos resíduos sóhdos; V - ampliar a coleta seletiva e reciclagem dos
resíduos sóhdos domésticos e industriais, bem como a redução da geração de resíduos sólidos;

V - aperfeiçoar e ampliar a cobertura da limpeza urbana;

VI - complementar a rede coletora de águas pluviais e o sistema de drenagem nas áreas urbanizadas
do tenitório;

VII - promover a humanização dos espaços públicos coletivos por meio da manutenção de áreas
verdes e arborização urbana;

VIII - apoiar o uso de tecnologia de saneamento ambiental adequado nas áreas rurais;

IX - implementar programa de coleta das embalagens de agrotóxico em toda área rural do Município;

X - garantir a convergência entre o uso dos recursos naturais para a geração de energia e o
suprimento das demandas locais, sem prejuízo ou dano socioambiental;

XI - garantir através da gestão ambiental a preservação, proteção, conservação e recuperação:

a) dos corpos dágua;
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b) dos lagos e lagoas;

c) das inatas ciliares;

d) da vegetação nativa;

e) das Áreas de Preservação Pennanente - APP;

f) das Unidades de Conservação;

XII - propor medidas para minimizar os impactos negativos da poluição sonora;

XIII - promover a recuperação e reversão dos processos de degradação das condições físicas,
quimicas e biológicas do ambiente;

XrV - incentivar a construção de reservatórios residenciais, comerciais e industriais para captação,
armazenamento e reutilização das águas pluviais, buscando não sobrecarregar o sistema de drenagem
na cidade e diminuir o consumo de água tratada;

XV - incentivar que as edificações façam as ligações do esgoto doméstico na rede de coleta para
tratamento, nos bairros e ruas onde existe o sistema de coleta.

Art. 20. Para efetivar a promoção do Saneamento Ambiental serão observados os seguintes Planos
Setoriais, conforme prazos e metas estabelecidos pelos respectivos planos;

I - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Líquidos;

II - Plano Municipal de Esgotamento Sanitário; e

III - Plano Municipal de Drenagem.

Art. 21. Os Planos Setoriais complementares ao sistema de saneamento ambiental deverão
contemplar:

I - as ações voltadas á promoção do saneamento ambiental, assegurando os benefícios da salubridade
ambiental á totalidade da população do Município;

II - as bacias hidrográficas como unidades de planejamento em harmonia com as Políticas Nacionais
de Saúde Pública, de Desenvolvimento Urbano, de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente;

III - a integração das políticas públicas e articulação institucional para a formulação, execução e
atualização das ações voltadas à promoção do Saneamento Ambiental e demais disposições desta
Lei;

rV - a regularização das ligações de esgotamento sanitário, como forma de garantir o adequado
funcionamento da atual rede implantada;
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V - a prestação dos serviços públicos de saneamento para o alcance de níveis crescentes de
desenvolvimento técnico, gerencial, econômico e financeiro e melhor aproveitamento das condições
existentes no Município;

VI - a inclusão nos Planos de Drenagens Setoriais os alagados naturais importantes para a finalidade
de contenção de enchentes urbanas, garantindo a perenidade da função que desempenham.

Art. 22. O aperfeiçoamento das condições institucionais dirigidas à promoção do esgotamento
sanitário deverá permitir o controle e fiscalização pelo poder concedente dos contratos de concessão
ou permissão para exploração de serviços públicos de saneamento ambiental.

Art. 23. Os Planos Setoriais prioritários para a promoção da qualidade do saneamento ambiental
deverão contemplar, minimamente;

I - diagnóstico socioambiental que caracterize e avahe a situação de salubridade ambiental no
Município, por meio de indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais;

II - metas e diretrizes gerais da política de saneamento ambiental para a compatibilização, integração
e coordenação dos planos setoriais de água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos;

III - definição dos recursos financeiros necessários à implantação das ações priorizadas;

IV - caracterização e quantificação dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, institucionais e
administrativos necessários à execução das ações propostas;

V - indicação dos instrumentos de planejamento e controle ambiental;

VI - programa de investimento em obras e outras medidas relativas à utilização, recuperação,
conservação e proteção do sistema de saneamento ambiental;

VII - indicação de ações para implantação das Zonas de Especial Interesse Ambiental - ZEIA
destinadas ao lazer, dispondo sobre:

a) tratamento paisagístico a ser conferido de forma a garantir as suas funções para atender às
demandas sociais;

b) os critérios para definição da vegetação a ser empregada no paisagismo urbano, garantindo sua
diversificação e adequação à especificidade de Vila Velha.

§ 1° Os planos setoriais que integram o sistema de saneamento ambiental deverão expressar a visão
integrada preconizada nesta Lei.

§ 2° Os planos, programas e projetos setoriais integrados ao saneamento ambiental deverão
contemplar, no que couber, o conteúdo mínimo previsto nos incisos de I a VII do caput.

Art. 24. A criação do sistema de saneamento ambiental garantirá:
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I - monitoramento permanente da qualidade dos serviços de saneamento ambiental em todo o
território municipal;

II - manutenção do sistema de informação atualizado sobre a cobertura e a qualidade do atendimento
dos serviços de saneamento ambiental;

in - controle e fiscalização da qualidade do saneamento ambiental e dos serviços prestados por
empresas públicas e privadas;

IV - controle e fiscalização sobre as atividades potencialmente poluidoras.

SEÇÃO III

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 25. O Zoneamento Ambiental é objetivo da Política Mimicipal de Meio Ambiente e o
instrumento de organização da ocupação territorial do Município, mediante a compatibilização de
atividades urbanas e rurais com a capacidade de suporte dos recursos naturais promovendo o
desenvolvimento sustentável e a preservação das características e atributos, especialmente nas
seguintes Macrozonas:

I - Macrozona Rio Jucú;

II Macrozona Área de Reestruturação Urbana;

III - Macrozona de Uso Econômico Controlado; e

rV - Macrozona de Uso Agropecuário.

Art. 26. Na elaboração do Zoneamento Ambiental, em conformidade com os princípios
estabelecidos na Política Municipal de Meio Ambiente, as seguintes diretrizes serão observadas:

I - a nonnatização da utilização racional e sustentada dos recursos ambientais, levando em conta as
bacias bidrográfícas e os ecossistemas;

II - o controle das condições e uso dos recursos ambientais, com medidas preventivas contra a sua
degradação;

III - a compatibilização do desenvolvimento econômico com ações de conservação ambiental e
melhoria da qualidade de vida;

IV - o estabelecimento de metas para a proteção do território municipal com áreas e ecossistemas
relevantes;

V - harmonização com as normas de planejamento urbano, de parcelamento, uso e ocupação do solo.
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§ l°As zonas ambientais do Município serão estabelecidas conforme estudos e diretrizes
preconizadas na Legislação Ambiental e em um Plano Ambiental elaborado pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.

§ 2° As Zonas de Especial Interesse Ambiental (ZEIA), definidas nesse Plano Diretor Mimicipal, são
consideradas parte integrante do Zoneamento Ambiental.

Art. 27. O Zoneamento Ambiental, na forma de Lei Específica, terá os seguintes instrumentos de
intervenção:

I - Plano de Gerenciamento Costeiro;

II - Planos de Monitoramento;

III - Planos de Gestão Ambiental;

rv - Sistema de Informações Ambientais.

Art. 28. O uso rural compreende as atividades desenvolvidas nas propriedades rurais localizadas no
território municipal, podendo abranger não apenas atividades agropecuánas, como também os
imóveis residenciais dos proprietários e colonos, e as instalações industriais da produção local dessas
propriedades.

Art. 29. Cabe ao Município, na definição das categorias de uso rural, estabelecer políticas de
planejamento, desenvolvimento e saneamento dos imóveis rurais, visando assegurar a qualidade de
vida da população da zona rural.

CAPÍTULO II

DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL DE VILA VELHA

SEÇÃO I

DA PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E NATURAIS

Art. 30. O patrimônio cultural e natural é constituído pelos bens de natureza material e imaterial,
públicos ou particulares, tomados de maneira individual ou em conjunto, que contenham referência à
identidade, à ação e à memória de diferentes grupos da população capixaba e do povo Vilavelhense,
nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

rv - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços de interesse de proteção;
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V - OS conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagísticos, artísticos, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.

§ 1° Patrimônio material é formado por bens classificados segundo sua natureza: arqueológica,
paisagística e etnográfica; histórico; belas artes; e das artes aplicadas.

§ 2° O Patrimônio material é dividido em bens imóveis (individuais, niicleos urbanos, sítios
arqueológicos e paisagísticos), e móveis (coleções arqueológicas, acervos museológicos,
documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos).

§ 3° Patrimônio imaterial está relacionado aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao
modo de ser das pessoas, tais como festas, danças, manifestações literárias, musicais, plásticas,
cênicas, lúdicas, rituais e festas religiosas, gastronômicas, e outras práticas da vida social, além de
mercados, feiras, praças e demais espaços onde se concentrem e se reproduzem práticas culturais.

§ 4° Patrimônio natural é um bem ou conjunto de bens naturais que requer proteção dado seu valor
paisagístico, histórico, cultural, econômico ou em função da biodiversidade.

Art. 31. A proteção e conservação dos bens culturais têm como objetivo promover a qualificação do
patrimônio cultural a partir da elaboração e implantação de programas e projetos destinados à
preservação e revalorização do Patrimônio Cultural de Vila Velha.

Art. 32. As diretrizes para a proteção e valorização do patrimônio cultural e natural de Vila Velha
são:

I - fortalecer as tradições e culturas locais resgatando a memória e a identidade cultural de Vila
Velha;

II - incentivar o desenvolvimento socioeconômico, requahficando espaços púbhcos, implementando
infraestrutura turística de maneira a não destruir o patrimônio cultural e natural;

III - promover a mobilidade e a acessibilidade aos bens culturais e naturais;

rV - garantir a preservação de visuais de bens culturais e naturais identificados principalmente a
partir de espaços públicos de forma harmonizada com o crescimento urbano;

V - estimular o uso, a conservação e o restauro do patrimônio cultural do município;

VI - estimular parcerias entre os setores público e privado para o financiamento de intervenções
destinadas à conservação dos bens de interesse cultural e natural;

VII - promover a articulação entre os órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural
nos níveis municipal, estadual e federal;

VIII - utilizar instrumentos mbanísticos e tributários a fim de incentivar ações de uso, conservação e
restauro dos bens culturais;
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IX - Preservar cones visuais do Convento da Penha.

Art. 33. Os programas e projetos voltados à preservação e valorização do Patrimônio Cultural de
Vila Velha deverão ser associados ao Plano de Desenvolvimento Econômico no segmento de
Turismo.

Art. 34. As ações prioritárias para a proteção e valorização do patrimônio cultural e natural de Vila
Velha são:

I - Inventariar os bens de interesse cultural do Município, protegidos ou a serem incorporados ao
Patrimônio Cultural e Natural de Vila VeUia;

II - Garantir a atuação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, criado pela Lei Municipal n°
5.636/2015 ou outra que vier a substituí-la, frente às ações de proteção do patrimônio cultural
municipal;

III - Garantir espaços púbhcos para exposição de acervo, manifestação das tradições culturais locais
e da memória popular; e IV - Adotar medidas de físcahzação periódica visando á proteção do
patrimônio cultural e natural.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural tem a finalidade de deliberar sobre
a aplicação dos institutos de proteção do patrimônio cultural, colaborar na organização da poUtica de
preservação dos bens culturais, fiscalizar e avaliar a execução da aplicação dos institutos de proteção
dos bens culturais.

Art. 35. Para efeito da proteção e valorização do patrimônio cultural do Convento da Penha, fica
regulamentado o uso e ocupação do solo urbano nos seguintes eixos viários denominados de "cones
visuais do Convento da Penha", com a identificação dos trechos que constam no Anexo 1, Mapa C,
parte integrante desta Lei.

CAPITULO III

DA INCLUSÃO TERRITORIAL E PROMOÇÃO DA MORADIA

Art. 36. A inclusão territorial e promoção da moradia digna em Vila Velha se darão pela integração
das políticas de habitação e demais políticas setoriais, incluindo a regularização de assentamentos de
interesse social, produção de novas moradias populares e pela justa distribuição de infraestrutura e
equipamentos urbanos e sociais.

Art. 37. Para garantir a moradia digna e a inclusão territorial, o Poder Público Municipal promoverá:

I - regularização urbanística e fundiária, prioritariamente, nas Zonas de Especial Interesse Social -
ZEIS;

II - melhorias habitacionais em unidades residenciais precárias situadas em Zonas de Especial
Interesse Social - ZEIS, com metas nos Plano Plurianuais e dotação específica no Orçamento Anual;
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III - reserva de terras urbanas para a produção de novas moradias populares e de interesse social em
áreas providas de infraestrutura, identificando novas ZEIS de vazios urbanos em áreas consolidadas;

rV - sustentabilidade social, econômica e ambiental na concepção e na implantação dos programas
habitacionais de interesse social.

Art. 38. São diretrizes da inclusão territorial e promoção da moradia digna:

I - democratizar o acesso à terra e à moradia digna aos habitantes da cidade, com melhoria das
condições de hahitabilidade, preservação ambiental e qualificação dos espaços urbanos, priorizando o
interesse social;

II - aperfeiçoar os mecanismos de controle social e participação da sociedade nos processos de
decisão, incluindo formulação, implantação e controle dos recursos públicos destinados à poUtica
habitacional;

III - utilizar processos tecnológicos que garantam a melhoria da qualidade construtiva e redução dos
custos da produção habitacional;

IV - integrar a pohtica habitacional com as demais políticas sociais;

V - diversificar as formas de acesso à habitação de interesse social;

VI - articular a PoUtica Habitacional e Fundiária para o cumprimento da função social da terra
urbana de forma a produzir lotes urbanizados e habitações novas em locais adequados,
proporcionando a redução progressiva do déficit habitacional;

VII - regulamentar os instrumentos que garantam recursos e investimentos para promoção de
melhorias urbanas e produção de moradias populares, com prioridade para a habitação de interesse
sócia, em especial a outorga onerosa e a contribuição de melhoria;

VIII - garantir na produção de novas moradias de interesse social a implantação de equipamentos e
serviços sociais e urbanos;

IX - promover a regularização urbanística e fundiária em áreas ocupadas por moradias de interesse
social;

X - monitorar a demanda habitacional no Município;

XI - induzir o uso e ocupação do solo urbano para áreas vazias com potencial de adensamento;

XII - captar recursos com a valorização imobiliária para investimentos diretos em produção de
moradias populares, por meio de aplicação da outorga onerosa e contribuição de melhoria;

XIII - promover parcerias entre os setores púhlico e privado, visando à execução de intervenções que
promovam melhorias urbanas vinculadas à oferta de habitação de interesse social.
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Art. 39. O Plano Habitacional de Interesse Social é instrumento básico de implantação da Política
Municipal de Habitação de Vila Velha e deverá ser elaborado pelo Poder Executivo Municipal,
contemplando as diretrizes expressas no artigo anterior e definindo as prioridades e os critérios para a
implantação de programas, projetos e ações dirigidas à promoção da Habitação de Interesse Social,
observadas as leis orçamentárias.

Art. 40. Os programas e projetos específicos para a promoção da Habitação de Interesse Social,
estabelecidos no Plano Habitacional de Interesse Social e aprovados pelo Conselho Mumcipal de
Habitação de Interesse Social deverão apresentar compatibilidade com o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social - SNHIS.

Art. 41. São funções do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS, de que trata
a Lei Municipal n° 4.713/2008 ou outra que vier a substitui-la:

I - a gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS;

II - a aprovação de orçamentos, planos e metas de aplicação dos recursos do Fimdo Mumcipal de
Habitação de Interesse Social - FMHIS; e

III - o acompanhamento permanente das ações do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.

CAPITULO IV

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Art. 42. O Município de Vila Velha promoverá o desenvolvimento econômico sustentável tendo em
vista a distribuição e qualificação das oportunidades de trabalho e geração de emprego e renda em
todo o território de maneira diversificada e complementar, visando fomentar o desenvolvimento
portuário, retro portuário, logístico, a organização e fortalecimento da economia do turismo, o
crescimento dos setores de comércio e serviços, o estimulo às atividades agrícolas, de agrotunsmo e
de desenvolvimento rural, com base nas seguintes diretrizes:

I - garantir espaços para atração de atividades empresariais e produtivas;

II - desenvolver e fortalecer atividades de turismo cultural, rehgioso, ecológico, histórico, rural e de
recreação;

III - valorizar as belezas naturais, atributos ambientais marinhos e o potencial náutico do Município,
enfatizando seu potencial como balneário litorâneo;

rV - requalificar espaços urbanos para implantação de centros multifuncionais, fortalecendo as
atividades de comércio e serviços regionalizados;

V - apoiar pequenas e médias empresas com potencial de criar novas oportunidades de trabalho e
renda, sobretudo para a população excluída do mercado formal;
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VI - identificar as paisagens rurais naturais e/ou construidas de relevância, visando sua proteção,
valorização, e aproveitamento econômico vinculado ao desenvolvimento sustentável da área rural, e
fortalecimento de sua identidade;

VII - apoiar o desenvolvimento das áreas rurais, compatibilizando a conservação dos recursos
naturais com o desenvolvimento do agroturismo;

VIII - promover parcerias entre os setores público e privado gerando dinamismo econômico em
áreas estratégicas do território;

IX - revitalizar sítios históricos de maneira integrada à política de desenvolvimento do turismo;

X - promover a formação, o treinamento e a qualificação da mão-de-obra local, com uso adequado de
recursos provenientes do orçamento municipal, dos fundos federais e convênios com órgãos
estaduais e federais; e

XI - estimular o associativismo, o cooperativismo e os princípios da economia inteligente, criativa,
sustentável e humana.

Art. 43. O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável é o instrumento básico de
intervenção e articulação dos setores econômicos no Município, devendo o mesmo estabelecer as
ações decorrentes do planejamento econômico para promoção, articulação, integração e execução dos
objetivos e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para os setores portuário, retro portuário, de logística,
de turismo, industrial, comercial, agricola, pesca e de serviços.

SEÇÃO II

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA INTELIGENTE, CRIATIVA,
SUSTENTÁVEL E HUMANA

Art. 44. O Município de Vila Velha, através do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico
sustentável, promoverá o desenvolvimento da Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana
mediante planos, programas, mecanismos e ações que fomentem a formulação, a implantação e a
articulação das ações relacionadas ao ciclo de criação, produção, comercialização e distribuição de
bens e serviços tangíveis e intangíveis, oriundos da criatividade humana e da aplicação de capital
intelectual, inclusive utilizando as modemas tecnologias digitais, com base nas seguintes diretrizes;

I - Definir a Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana do Município de Vila Velha
como o conjimto de produtos, serviços e manifestações centradas no ser humano e baseadas no
emprego do capital intelectual criativo, com suporte das novas tecnologias digitais e com potencial
de gerar crescimento socioeconômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida, abrangendo
aspectos culturais, sociais, econômicos, ambientais e educacionais envolvendo cadeias produtivas,
agentes criativos, interfaces tecnológicas e modelos inovadores de empreendimentos.

II - A Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana de Vila Velha será desenvolvida de
modo consistente e adequada à realidade do Município, incorporando a compreensão da importância
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da diversidade cultural, a percepção da sustentabilidade como fator de desenvolvimento local, a
inovação como vetor de desenvolvimento da cultura e das expressões de vanguarda e, por último, a
inclusão produtiva como base de uma economia cooperativa e solidária.

III - considerar a Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana de Vila Velha propriedade
coletiva do povo Vilavelhense;

rV - definir o papel do Poder Público como facilitador e indutor do desenvolvimento da Economia
Criativa e Sustentável de Vila VeUia, influindo e refletindo no processo global de desenvolvimento
econômico, social, cultural e ambiental;

V - promover a articulação da temática da Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana
junto aos órgãos públicos e junto às instituições privadas no âmbito de suas atuações;

VI - desenvolver atividades voltadas para a Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana
dispondo de infraestrutura física e de outros mecanismos adequados ás necessidades de dinamização,
consolidação e expansão do setor;

VII - valorizar, proteger e promover os bens e os serviços mencionados no caput deste artigo, sendo
respeitada a diversidade das expressões culturais;

VIII - promover e incentivar a criação de Polos Inteligentes, Criativos, Sustentáveis e Humanos que
são espaços, bairros e regiões do Município que apresentam potenciais para o desenvolvimento e
crescimento local baseados na criatividade, inclusão e diversidade cultural, e produção de capital
intelectual, sendo compostos por atividades econômicas baseadas no conhecimento e capazes de
produzir riqueza, gerar emprego e distribuir renda;

IX - instituir programas e projetos de apoio aos setores criativos e sustentáveis, aos seus profissionais
e aos seus empreendedores, visando ao fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos
criativos;

X - promover ações voltadas à aprendizagem multidisciplinar nas instituições de ensino municipais,
bem como fomentá-las nos níveis técnico e superior, a fim de desenvolver competências criativas;

XI - formular e apoiar as ações voltadas à formação de empreendedores criativos, além da
qualificação da cadeia produtiva da Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana de Vila
Velha;

XII - Promover a instalação da incubadora Vila Velha Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e
Humana no Mumcipio para atender os polos Inteligentes, Criativos, Sustentáveis e Hiunanos, as
comumdades e os coletivos com alta vocação criativa, visando à qualificação profissional de artistas,
produtores e demais trabalhadores, gerando um cenário favorável para o fortalecimento das cadeias e
arranjos produtivos da economia criativa e sustentável de Vila Velha;

XIII - Promover e incentivar a criação do Parque Tecnológico e de Inovação de Vila Velha como um
ambiente que congrega organizações empresariais, científicas e tecnológicas estruturadas de maneira
planejada, concentrada e cooperativa para promover a cultura e a prática da inovação, a
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competitividade empresarial e a geração de riquezas por meio da criação e fortalecimento de
empresas inovadoras e sua interação com as instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTTs),
dotado de tuna entidade gestora pública ou privada.

Art. 45. Para se atingir as diretrizes acima estabelecidas, deverão ser adotadas as seguintes ações
estratégicas:

I - desenvolver o programa "Vila Velha inteligente, criativa, sustentável e humana", com apoio das
novas tecnologias digitais, que deverá ser compatível com o desenvolvimento de atividades
relacionadas às seguintes áreas:

a) Patrimônio Cultural: atividades que se desenvolvem a partir dos elementos da herança cultural,
envolvendo as celebrações e os modos de criar, viver e fazer, tais como o artesanato, a gastronomia,
o lazer, o entretenimento, o turismo a sítios com valor histórico, artístico e paisagistico, e a fruição a
museus e bibliotecas;

b) Artes: atividades baseadas nas artes e elementos simbólicos das culturas, podendo ser tanto visual
quanto performático, tais como música, teatro, circo, dança, e artes plásticas, visuais e fotográficas;

c) Mídia: atividades que produzem um conteúdo com a finalidade de se comunicar com grandes
públicos, como o mercado editorial, a publicidade, os meios de comunicação impresso e produções
audiovisuais cinematográficas, televisivas e radiofônicas;

d) Criações Funcionais; atividades que possuem uma finalidade funcional, como a publicidade, a
arquitetura, a moda, o software, as animações digitais, jogos e aplicativos eletrônicos e o design de
interiores, de objetos, e de eletroeletrônicos.

II - Promover a integração entre as áreas criativas econômica, social, cultural, turística, ambiental e
de ensino do Município, por meio de políticas, projetos, mecanismos e ações que devem estar
previstos no programa "Vila Velha inteligente, criativa, sustentável e humana";

III - Estimular o setor empresarial a valorizar seus ativos criativos e inovadores com a finalidade de
promover a competitividade de produtos, bens e serviços cujos insumos primários sejam o talento e a
criatividade individual e coletiva;

IV - Simplificar os procedimentos para instalação e funcionamento das atividades econômicas que
compõem a economia inteligente, criativa, sustentável e humana;

V - Estabelecer parcerias, acordos, convênios e programas com os setores produtivo, acadêmico e
demais órgãos e entidades da esfera pública e privada com vistas ao desenvolvimento da economia
inteligente, criativa, sustentável e humana e à formação profissional e empreendedora criativa; e

VI - Valorizar e fomentar a diversidade cultural e suas formas de expressão material e imaterial, bem
como o potencial criativo e inovador, as habilidades e talentos individuais e coletivos, o
desenvolvimento humano, a inclusão social e a sustentabilidade em polos de economia inteligente,
criativa, sustentável e humana do Município.
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CAPITULO V

DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Art. 46. A estratégia para a promoção da mobilidade e acessibilidade tem objetivo de garantir a
inserção metropolitana e regional de Vila Velha e a articulação plena de todo o território municipal,
conectando as áreas urbanas e rurais por meio da promoção do Sistema Municipal de Mobilidade e
Acessibilidade.

Parágrafo único. Entende-se por Sistema Municipal de Mobilidade e Acessibilidade a integração
dos componentes estruturadores da mobilidade - trânsito, transporte, sistema viário, educação de
trânsito e integração regional - de forma segura, eficiente, socialmente inclusiva e ambientalmente
sustentável para garantir o pleno acesso de todos os cidadãos aos espaços públicos, aos locais de
trabalho, aos equipamentos e serviços sociais, culturais e de lazer.

Art. 47. O Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade é o instrumento básico da implantação
da Política Municipal de Mobüidade e Acessibilidade, devendo estabelecer as medidas necessárias
para o aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, definindo as ações de
curto, médio e longo prazo, com base nas seguintes diretrizes:

I - as diretrizes para o transporte são:

a) promover a adequação dos componentes do sistema de transporte coletivo, garantindo eficiência
operacional, segurança, conforto e qualidade ambiental;

b) quahficar a ambiência urbana dos corredores de transporte coletivo;

c) qualificar o atendimento às pessoas deficientes e com necessidades especiais;

d) implantar sistema cicloviário, compreendendo a implantação de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas,
além da implantação de serviço de compartilhamento de bicicletas;

e) regulamentar o tráfego de cargas perigosas e pesadas em áreas de circulação apropriadas da
cidade;

f) fomentar a participação do Município nas instâncias de decisão e gestão metropolitana de
transporte;

g) integrar os diversos serviços de transporte urbano;

h) adotar políticas tarifárias para promover a inclusão social; e

i) fomentar o transporte hidroviário e colaborar para a revitalização do sistema hidroviário
intermunicipal.

II - as diretrizes para a quahficação do sistema viário são:

a) readequar o sistema viário, considerando as demandas atuais e futuras;
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b) implantar novas ligações viárias e complementações ao atual sistemã viário nas Macrozonas e
entre os bairros, com percurso circular intra-bairros;

c) garantir condições de circulação e convivência entre veículos motorizados e não motorizados e
pedestres com acessibilidade e segurança;

d) priorizar os meios não motorizados e o transporte coletivo;

e) requalificar as faixas lindeiras das principais rodovias; e

f) estimular a utilização de materiais, métodos e projetos que permitam a permeabilidade do solo.

III - São diretrizes para o aperfeiçoamento da operação do trânsito;

a) promover a requalifícação dos componentes do sistema de trânsito, garantindo segurança, fluidez e
qualidade ambiental;

b) minimizar o impacto do tráfego de passagem, especialmente na área urbana de Vila Velha,
disciplinando, principalmente, o horário de tráfego dos veículos de carga e descarga na área urbana
do Município;

c) padronizar a sinalização do trânsito; e

d) implementar a sinalização de trânsito nos principais corredores e acessos viários e nos pontos de
acentuado conflito ou de alto índice de ocorrência de acidente.

rv - são diretrizes para a promoção da educação de trânsito:

a) definir e desenvolver programas, projetos e ações destinados à educação de trânsito, especialmente
direcionados à educação infantil e fundamental das redes públicas e privadas de ensino; e

b) adquirir os equipamentos e estratégias necessárias para implantação dos programas de educação de
trânsito.

V - São diretrizes para a integração metropolitana e regional:

a) equacionar a integração do Sistema de Mobilidade Urbana Municipal às redes regionais de
transporte, sem comprometer a manutenção do Sistema Municipal de Transporte Coletivo e a
autonomia do Município na política local de transporte;

b) melhorar as condições do sistema viário municipal, estruturado a partir das rodovias federais e
estaduais; e

c) fomentar e participar de estudos para induzir a implantação de novos sistemas de transporte
coletivo de massa; e

d) um sistema cicloviário integrado metropolitano.
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Art. 48. O Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade deverá conter;

I - matriz de origem e destino de mobilidade;

II - caracterização dos fluxos predominantes de pessoas e bens, identificando por intermédio da
pesquisa de origem e destino;

a) principais regiões de origem e destino;

b) modos de circulação;

c) motivos das viagens; e

d) horários e volumetrias das viagens.

III - identificação dos principais impactos negativos causados na mobilidade, principalmente os
relativos a:

a) acidentes de trânsito;

b) congestionamentos; e

c) poluição sonora, atmosférica e visual.

IV - a rede virtual de mobilidade e simulação dos fluxos predominantes das demandas dos
transportes coletivo, de carga e individual, caracterizando os principais impactos negativos;

V - simulação de cenários para caracterização dos fluxos de mobilidade de demandas futuras, de
empreendimentos públicos ou privados que sejam polos geradores de tráfego e de viagens;

VI - a implantação padronizada de passeios públicos, passarelas e calçadas executadas pelo Poder
Público, de forma a garantir a acessibilidade e a melhoria para os deslocamentos a pé, de forma
universal;

VII - elaboração da rede futura de mobilidade, caracterizando as principais intervenções no sistema
viário, nos transportes e no trânsito e as faixas de domínio a serem preservadas.

Art. 49. A gestão do Sistema Mumcipal de Mobilidade e Acessibilidade será exercida pelo órgão de
competência definido em lei de organização administrativa.

Art. 50. Para padronização das condições de acessibilidade nos logradouros públicos, passeios e
calçadas, deverão ser observados os critérios estabelecidos por legislação específica e pelas nonnas
brasileiras de acessibilidade.

§ 1° A aprovação de novos empreendimentos está condicionada à observação dos critérios para as
condições de acessibilidade nos logradouros públicos, passeios e calçadas pelo empreendedor.
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§ 2° A construção ou adequação e manutenção das calçadas públicas é de responsabilidade do
proprietário do imóvel residencial, comercial, industrial e institucional, observados os critérios para
as condições de acessibilidade nos logradouros públicos, passeios e calçadas.

§ 3° A construção e/ou reconstrução de calçadas poderá ser feita pela Administração Pública quando;

I - situações em que se constate perigo iminente ou insegurança para a comumdade;

II - da desobediência reiterada ao cumprimento das obrigações referidas no parágrafo segundo, em
vista da melhoria da acessibilidade e das condições para os deslocamentos a pé, e cabendo prévia e
regular notificação ao infrator, com inscrição dos valores das despesas e taxas de administração
correspondentes para fins de cobrança e ressarcimento aos cofres públicos; e

III - quando existir projeto de melhoramento ou urbanização aprovado com a respectiva previsão
orçamentária.

Art. 51. O Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade deverá considerar, prioritariamente:

I - a hierarquização e as propostas viárias constantes no Anexo 1, Mapa C;

II - as condições de alinhamento definidas para o sistema viário municipal; e

III - as faixas de ciclovias e condições de adequação da malha viária ao uso do transporte mdividual
não motorizado.

§ 1° Os Projetos de Alinhamentos serão estabelecidos pelo Plano Municipal de Mobilidade e
Acessibilidade e regulamentados por Decreto Municipal.

§ 2° Os ahnhamentos viários defímdos no Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade terão
uma área "não edificante" prevista para abertura ou alargamento das vias, conforme a largura prevista
no Anexo 2 (A), segundo classificação funcional, onde será proibida qualquer edificação,
excetuando-se as vias urbanas de alinhamentos consoüdados, conforme parecer técnico do órgão
responsável.

§ 3° Para aquisição das áreas previstas no Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade para a
implantação dos Planos de Alinhamento Viário, o Municipio poderá utilizar, além da
Desapropriação, o instrumento da Transferência do Direito de Construir.

§ 4° Para fins de atendimento às dimensões básicas para o perfil de via disposto no Anexo 4, Quadro
11, Quadro IIA e Quadro 111, admitir-se-á o somatório da largura de duas vias que formam um binário
quando operarem como um único eixo ou corredor viário, em especial:

I - Binário Antônio Ataide / Francelina C. Setúbal x Luciano das Neves;

II - Binário Hugo Musso x São Paulo;

III - Av. Jerônimo Monteiro e Champagnat x Henrique Moscoso;
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rV - Rua XV de Novembro x Rua Castelo Branco; V - Rua Jair Andrade x Rua Belém; e

V - outros eixos ou corredores viários em par binário que vierem a integrar o Plano Viário da Cidade.

Art. 52. A hierarquia de uma via poderá ser alterada por Lei de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo, mediante anuência do Conselho Municipal da Cidade - CMC e após parecer técnico
fundamentado da Secretaria Municipal responsável.

CAPÍTULO VI

DO PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO TERRITORIAL

Art. 53. Os objetivos do planejamento urbano e da gestão territorial, a serem alcançados de forma
democrática e participativa são:

I - assegiuar o controle social integrado ao Sistema de Planejamento Urbano e Gestão Territorial;

II - o aperfeiçoamento e modernização do Sistema de Planejamento e Gestão Territorial para
implantação do Plano Diretor Municipal;

III - o monitoramento permanente da produção da cidade a partir do Polo Regional como unidade de
planejamento e gestão territorial;

IV - o estabelecimento de mecanismos de controle social e participação ativa dos diversos segmentos
da sociedade nos conselhos e fóruns municipais;

V - a garantia de reahzação de conferências municipais, audiências e consultas públicas, e outros
requerimentos de iniciativa popular, desde que firmados de forma participativa;

VI - a integração dos Sistemas de Informações Mxmicipais, de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente e de Habitação de Interesse Social ao Geoprocessamento de Vila Velha;

VII - a melhor eficiência e eficácia dos serviços prestados pela administração pública aplicada em
todas as áreas do Mimicípio;

VIII - o monitoramento do desenvolvimento de cada Macrozona, de acordo com o disposto nesta
Lei;

IX - a integração das políticas setoriais; e

X - a integração das ações de planejamento com os mumcípios da Região Metropolitana da Grande
Vitória.

CAPITULO VII

DA INTEGRAÇÃO METROPOLITANA
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Art. 54. São diretrizes para integração do município de Vila Velha à Região Metropolitana da
Grande Vitória:

I - a participação de representantes da sociedade civü nas instâncias metropolitanas da Grande
Vitória;

II - a integração dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal em órgãos intergovemamentais;

III - a previsão de recursos financeiros específicos no orçamento do mumcípio de Vila Velha para o
planejamento e gestão da Região Metropolitana da Grande Vitória; e

IV - adequação ao Plano Diretor Urbano Integrado.

TITULO III

DA POLÍTICA URBANA E ORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO

CAPÍTULO I

DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 55. São parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo:

I - coeficiente de aproveitamento;

II - taxa de ocupação;

III - taxa de permeabilidade;

rV - gabarito;

V - altura da edificação;

VI - altura máxima da edificação;

VII - afastamentos;

VIII - vagas de estacionamento; e

IX - sombreamento da orla

SEÇÃO I

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

Art. 56. O coeficiente de aproveitamento é o índice que se obtém dividindo-se a área computável
pela área do terreno onde a edificação será implantada, atendendo à fórmula CA = ATC/AT, onde:
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I - CA corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento;

II - ATC corresponde à Área Total Computável; e

III - AT corresponde à Área do Terreno.

§ 1° No cálculo do Coeficiente de Aproveitamento para as edificações de uso residencial, não
residencial e de uso misto não serão computados;

I - as áreas dos pavimentes em subsolo ou meio subsolo destinadas ao uso comum;

II - as áreas destinadas à guarda e circulação de veículos;

IH - as áreas destinadas a lazer e recreação, recepção e compartimentos de serviço do condomínio;

IV - áreas de varandas que não ultrapassem:

a) 40% (quarenta por cento) do somatório das áreas computáveis de salas e quartos contíguos às
varandas, em unidades residenciais; e

b) 20% (vinte por cento) da área destinada ao respectivo cômodo em unidades de hospedagem de
hotéis, motéis, apart-hotéis, pensões, hospitais, casas de saúde e de repouso, sanatórios e
matemidades.

V - as áreas técnicas destinadas a condicionadores de ar até 15% (quinze por cento) da área do
pavimento e os pavimentes técnicos com pé direito máximo de 2,50 m (dois metros e cinqüenta
centímetros) de piso a piso localizados sob piscinas e áreas comuns de lazer;

VI - as áreas destinadas à circulação horizontal e vertical de uso comum até 25% (vinte cinco por
cento) da área do pavimento, sendo computado apenas o excedente;

VII - as áreas de shafts, poços ou dutos para instalações complementares limitadas a 7% (sete por
cento) da área do pavimento, sendo computado apenas o excedente; e

VIII - a área de elementos decorativos ou técnicos com largura inferior a 0,80m (oitenta
centímetros), incluídas projeções de cobertura; e

IX - a área de uso não residencial correspondente a até 0,5 (zero vírgula cinco) de coeficiente de
aproveitamento, localizada no pavimento térreo de empreendimentos de uso misto e que apresentem
no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do coeficiente de aproveitamento utilizado destinado ao
uso residencial.

§ 2° As áreas não computáveis para o cálculo do Coeficiente de Aproveitamento não poderão ter suas
fínahdades alteradas ou descaracterizadas por modificação dos projetos após sua aprovação.
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§ 3° O coeficiente de aproveitamento poderá ser mínimo, básico ou máximo, considerando a
proporcionalidade entre a infi"aestrutura existente e o aumento da densidade esperada para cada zona
urbana, e de acordo as seguintes definições;

a) Coeficiente aproveitamento mínimo é o fator que corresponde ao mínimo de área edifícável
exigida para que o imóvel cumpra sua fíinção social;
b) Coeficiente aproveitamento básico é o fator que corresponde á área que poderá ser constnuda no
terreno sem pagamento de contrapartida financeira ao poder público pelo beneficiário; e
c) Coeficiente aproveitamento máximo é o fator que corresponde à área que poderá ser construída
acima do básico até o máximo mediante contrapartida financeira ao poder público.

SEÇÃO II

TAXA DE OCUPAÇÃO

Art. 57. A taxa de ocupação é o índice que se obtém dividindo-se a área total da projeção horizontal
da edificação pela área do terreno onde a edificação será implantada, conforme fórmula TO = APH x
100/AT, onde:

I - TO corresponde à Taxa de Ocupação;

II - APH corresponde à Área de Projeção Horizontal da Edificação; e

III - AT corresponde à Área do Terreno.

§ 1° Não são computadas no cálculo da Taxa de Ocupação:

I - a área de elementos decorativos ou lajes técnicas com largura inferior a 0,80ra (oitenta
centímetros), incluídas projeções de cobertura.

II - elementos descobertos, tais como piscinas, decks, jardineiras, muros de animo e divisórios,
escadarias ou rampas para acesso á edificação;

III - depósitos de lixo, passadiços, guaritas, abrigos de portão, subestações e centrais de gás,
observada a área máxima prevista na Seção Víí deste Capítulo em caso de estarem localizados no
afastamento frontal.

§ 2° O primeiro e segundo pavimentos, não em subsolo ou meio subsolo, destinados às áreas comuns
de edificações residenciais multifamiliares e usos mistos, as áreas destinadas a atividades não-
residenciais e as áreas destinadas á guarda e circulação de veículos, poderão ocupar toda a área
remanescente do terreno, após a aplicação do afastamento frontal, da taxa de penneabilidade e das
normas de iluminação e ventilação.

SEÇÃO III

TAXA DE PERMEABILIDADE
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Art. 58. A taxa de permeabilidade é o índice que se obtém dividindo-se a área total permeável pela
área do terreno onde a edificação será implantada, conforme fórmula TP = AP x 100/AT, onde:

I - TP corresponde à Taxa de Permeabilidade;

II - AP corresponde à Área Permeável; e

III - AT corresponde à Área do Terreno.

§ 1° No cálculo da Taxa de Permeabilidade serão computados:

I - projeção dos beirais, platibandas, varandas, sacadas e balcões, desde que tenham no máximo
l,20m (um metro e vinte centímetros) de largura no terreno natural;

II - áreas com pavimentação permeável que não ultrapassem 30% (trinta por cento) do valor da área
permeável; e

III - os poços descobertos de ventilação e iluminação no terreno natural, com área superior a 6,00 m^
(seis metros quadrados) para áreas fechadas, e com qualquer dimensão para áreas abertas.

§ 2° A área disposta como permeável deverá ser ocupada em 50% (cinqüenta por cento) ou mais por
vegetação, como gramíneas, árvores e arbustos.

SEÇÃO IV

GABARITO

Art. 59. O gabarito é o índice que expressa, através do computo de pavimentos, o niimero máximo
permitido para cada edificação, desconsiderando os pavimentos em subsolo, o pavimento técnico, o
terraço-jardim e o pavimento em meio-subsolo cuja face superior da laje não ultrapasse 1,40 m (um
metro e quarenta centímetros) a média aritmética da testada do terreno.

§ 1° Para fins de gabarito, fica definido o térreo das edificações como primeiro pavimento.

§ 2° Em caso de terrenos com mais de uma testada, a face superior do meio-subsolo deverá ser
calculado com base na média da testada com a menor cota.

§ 3° Para fins do computo de pavimentos, não serão computados ainda jiraus em edificações não
residenciais e os mezaninos em edificações residenciais, desde que atendido o estabelecido no
Código de Edificações Gerais do Município de Vila Velha.

§ 4° Em caso de terrenos em achve cuja única testada esteja localizada na menor cota, a face superior
do meio-subsolo deverá ser calculado com base na média do comprimento do terreno, limitado a
30,00 (trinta) metros.

§ 5 ° Será considerado terraço-jardim o pavimento de cobertura de edificações de uso não residencial,
destinados a convivência e lazer, sendo admitida a ocupação da cobertura de até 15% (quinze por
Autoria: Poder Executivo ^ 28



Continuação Aut. de Lei Complementar n" 063/2018

V|ytLAVt:t.H^

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"(Deus seja bicvado "

cento) da área do pavimento, com pé-direito máximo de 3,00m (três metros) acima da altura da
edificação permitida na zona de uso de sua implantação, devendo a área coberta acrescida computar
no coeficiente de aproveitamento.

SEÇÃO V

ALTURA DA EDIFICAÇÃO

Art. 60. Altura da edificação é a distancia vertical entre o ponto mais elevado da fachada principal,
excluída a platibanda ou o telhado, o terraço-jardim, casas de máquinas de elevador, barrilete, caixa
d'água e para-raio (SPDA), e o plano horizontal que contem o ponto de cota igual à média aritmética
das cotas de mVel máximas e mínimas da testada do terreno.

§ 1° Em caso de terrenos com mais de uma testada, a altura da edificação deverá ser calculada com
base na média da testada com a menor cota.

§ 2° Em caso de terrenos em aclive cuja única testada esteja localizada na menor cota, a altura da
edificação deverá ser calculada com base no perfil natural do terreno.

§ 3° Deverão ser submetidos à autorização do Órgão Regional do Departamento de Controle do
Espaço Aéreo - DECEA aquelas edificações ou equipamentos que estejam inseridas nas Zonas de
Proteção de Aeródromos (PBZPA), em conformidade com o exigido pelas Portarias que os definem.

SEÇÃO VI

ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO

Art. 61. A altura máxima da edificação é o índice que expressa, em metros, a altura máxima de todos
os elementos da edificação, a contar da menor média aritmética da testada do terreno, incluindo
antenas, para-raios, estações rádio base e demais equipamentos que possam a vir ser instalados sobre
a edificação.

§ I" Em caso de terrenos com mais de uma testada, a altura da edificação deverá ser calculada com
base na média com menor cota.

§ 2° Em caso de terrenos em achve cuja única testada esteja localizada na menor cota, a altura
máxima da edificação deverá ser calculada com base no perfil natural do terreno.

§ 3" Deverão ser submetidos à autorização do Órgão Regional do Departamento de Controle do
Espaço Aéreo - DECEA aquelas edificações ou equipamentos que estejam inseridas nas Zonas de
Proteção de Aeródromos (PBZPA), em confonnidade com o exigido pelas Portarias que os definem.

SEÇÃO VII

AFASTAMENTOS
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Art. 62. Os afastamentos compreendem os recuos obrigatórios da edificação em relação às divisas do
lote (afastamentos laterais e de fundos) em relação ao logradouro ou área pública (afastamento
frontal) e entre edificações no mesmo lote.

§ 1° Nas áreas de afastamento frontal poderão ser construídos:

I - elementos descobertos, tais como piscinas, decks, jardineiras, muros de arrimo e divisórios,
escadarias ou rampas para acesso à edificação, bem como elementos componentes das instalações
hidros sanitárias da edificação exceto reservatórios d'agua e estações de tratamento;

II - construção em subsolo quando a face superior da laje de teto se situar, integralmente, abaixo da
cota minima do lote, considerada em relação ao alinhamento com o logradouro público, após a
aplicação da taxa de permeabilidade e das normas municipais de iluminação e ventilação; e

III - depósitos de lixo, passadiços, guaritas, abrigos de portão, porte cochere, câmaras de
transformação e centrais de gás ocupando, em sua somatória, área máxima de 20% (vinte por cento)
da área do afastamento frontal, obedecido o limite máximo de 25,00 m^ (vinte e cinco metros
quadrados).

rv - vagas de bicicleta ; e

V - vagas descobertas de veículos em residências unifamiliares.

§ 2" O pavimento em meio subsolo, quando destinado à guarda de veículos e uso comum em
condomínios, poderá ocupar toda área remanescente do terreno, após a aplicação do afastamento de
frente, da taxa de permeabilidade e das normas de iluminação e ventilação, desde que o piso do
pavimento térreo não se situe numa cota superior a 1,40m (um metro e quarenta centímetros) a contar
da média aritmética da testada do terreno.

Art. 63. Os afastamentos mínimos frontais para as edificações localizadas no Mumcípío de Vila
Velha deverão obedecer às seguintes dimensões, com possibilidade de escalonamento:

I - para edificações até 08 (oito) pavimentos: afastamento de 3,00 m (três metros);

II - para edificações de 09 (nove) e 10 (dez) pavimentos: afastamento de 4,00 m (quatro metros);

III - para edificações de 11 (onze) e 12 (doze) pavimentos; afastamento de 5,00 m (cinco metros);

rv - para edificações com mais de 12 (doze) pavimentos: acrescer 0,50 m (cinqüenta centímetros)
por pavimento ao afastamento anterior;

§ 1° Os terrenos com testadas, laterais e fundos voltados para canais deverão obedecer aos
afastamentos frontais de área não edificante mínimos de 10,00 m (dez metros) para terrenos
separados dos canais por vias e 15,00 m (quinze metros) para terrenos lindeiros a canais, contados a
partir da borda do canal;
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§ 2° Os Núcleos de Desenvolvimento ND-E, ND-F, ND-G, e ND-I deverão obedecer ao afastamento
frontal mínimo de 10,00 m (dez metros) para terrenos separados dos canais por vias e 15,00 m
(quinze metros) para terrenos lindeiros a canais, contados a partir da borda do canal, 5,00 m (cinco)
metros para vias principais e 3,00 m (três metros) para as demais vias.

§ 3° Os Núcleos de Desenvolvimento ND-E, ND-F e ND-G deverão obedecer ao afastamento frontal
mínimo calculado para toda a edificação sem possibilidade de escalonamento.

§ 4" Para fins de aplicação dos afastamentos previstos nos parágrafos 1° e 2°, considera-se a borda do
canal e limite iniciado a partir da borda da calha do leito regular do canal ou curso d água, aplicável
tanto aos cursos naturais quanto aos que tenham sido alterados ou retificados.

Art. 64. Os afastamentos mínimos laterais e de fundos para as edificações localizadas no Município
de Vila Velha deverão obedecer às seguintes dimensões, com possibilidade de escalonamento:

I - para edificações de 01 (um) e 02 (dois) pavimentos: afastamento de 1,50 m (um metro e cinqüenta
centímetros), para afastamentos laterais e de fimdos;

II - para edificações de 03 (três) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura de 2,30 m
(dois metros e trinta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 1,50 m ( um metro
e cinqüenta centímetros);

III - para edificações de 04 (quatro) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura de
2,70 m (dois metros e setenta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 1,50 m
(um metro e cinqüenta centímetros);

rv - para edificações de 05 (cinco) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura de 3,00
m (três metros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 2,00 m (dois metros);

V - para edificações de 06 (seis) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertiuu de 3,20 m
(três metros e vinte centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 2,00 m (dois
metros);

VI - para edificações de 07 (sete) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura de 3,50
m (três metros e cinqüenta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 2,00 m (dois
metros);

VII - para edificações de 08 (oito) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura de 3,90
m (três metros e noventa centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 2,00 m (dois
metros);

VIII - para edificações de 09 (nove) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura de
4,30 m (quatro metros e trinta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 2,50 m
(dois metros e cinqüenta centímetros);
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IX - para edificações de 10 (dez) pavimentos; afestamento lateral e de fundos com abertura de 4,70
m (quatro metros e setenta centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 2,50 m (dois
metros e cinqüenta centímetros);

X - para edificações de 11 (onze) pavimentos; afastamento lateral e de fundos com abertura de 5,10
m (cinco metros e dez centímetros), afastamento lateral e de fundos sem abertura de 3,50 m (três
metros e cinqüenta centímetros);

XI - para edificações de 12 (doze) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com abertura de 5,50
metros, afastamento lateral e de fundos sem abertura de 3,50 metros; e

XII - para edificações com mais de 12 (doze) pavimentos: afastamento lateral e de fundos com ou
sem abertura, acrescer 0,50 metro por pavimento ao afastamento anterior.

§ 1° As edificações residenciais unifamiliares e as edificações referidas no parágrafo 2° do artigo 57
estarão isentas da obrigatoriedade do afastamento lateral e de fundos para os dois primeiros
pavimentos não em subsolo e meio-subsolo.

§ 2° No caso de edificações constituídas de blocos independentes ou interligados por pisos em
comum, deverão obedecer entre os mesmos a somatória dos afastamentos laterais conforme seu
gabarito, obedecendo a distância mínima de 6,00 (seis) metros.

SEÇÃO VIU

VAGAS DE ESTACIONAMENTO

Art. 65. As edificações residenciais, não residenciais e mistas deverão possuir o número mínimo de
vagas de estacionamento de veículos, vagas de estacionamento de utilitários, vagas de
estacionamento de motocicletas e bicicletas, área de carga e descarga e embarque e desembarque em
número condizente com a necessidade para seu bom funcionamento.

§ 1° A dimensão mínima da vaga destinada ao estacionamento de veículo é de 2,30 m (dois metros e
trinta centímetros) por 4,50 m (quatro metros e cinqüenta centímetros) e a dimensão mínima da vaga
próxima a lateral de paredes será de 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros) por 4,50 m (quatro
metros e cinqüenta centímetros).

§ 2° A dimensão mínima da vaga destinada ao estacionamento de veículos utilitários é de 2,40 m
(dois metros e quarenta centímetros) por 5,50 m (cinco metros e cinqüenta centímetros) e a dimensão
mínima da vaga próxima a lateral de paredes será de 2,70 m (dois metros e setenta centímetros) por
5,50 m (cinco metros e cinqüenta centímetros), devendo observar a proporção mínima de 10% (dez
por cento) da totalidade de vagas destinadas ao estacionamento de veículos, exceto as edificações de
interesse social.

§ 3° A dimensão mínima para vagas destinadas a estacionamento de motos é de 1,00 m (um metro)
por 2,00 m (dois metros), cujo número mínimo é igual a 10% (dez por cento) da totalidade de vagas
destinadas ao estacionamento de veículos.
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§ 4° A dimensão mínima para vagas destinadas a estacionamento horizontal de bicicletas é de 0,70 m
(setenta centímetros) por 1,85 m (um metro e oitenta e cinco centímetros), sendo aceitas propostas
técnicas que viabilizem o número previsto nesta Lei.

§ 5° A área da edificação vinculada à atividade não residencial, não será computada no cálculo de
Coeficiente de Aproveitamento até o limite máximo de 600,00 m^ (seiscentos metros quadrados),
apenas para fins de cálculo do niimero de vagas de estacionamento preconizados nesta Seção, sendo
que áreas maiores serão computadas em sua totalidade.

Art. 66. O número de vagas para as edificações, destinadas à guarda e estacionamento de veículos, à
carga/descarga, ao embarque/desembarque e à guarda de bicicletas, será calculado sobre a área
computável da edificação com os seguintes parâmetros; (NRJ

I - número de vagas destinadas à guarda e estacionamento de veículos:

a) lojas ou salas comerciais isoladas ou em conjunto e atividades de comércio e serviço em geral:

1- unidades de até 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados) de área computada: 01 (uma) vaga por
unidade;

2- unidades maiores que 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados) de área computável: 01 (uma)
vaga para cada 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados) de área computável;

b) supermercados, horíomercados e hipermercados; 01 (uma) vaga para cada 25,00m^ (vinte e cinco
metros quadrados) de área computável;

c) condomínios com características de habitação unifamiliar e multifamiliar:

1- com unidades de até 70,00m^ (setenta metros quadrados): 01 (uma) vaga por unidade;

2- com unidades maiores que 70,00m^ (setenta metros quadrados) até 100,00m^ (cem metros
quadrados): 1,5 (uma e meia) vagas por unidade;

3- com unidades maiores que 100,00m^ (cem metros quadrados): 02 (duas) vagas por unidade;

d) hotéis e similares:

1- unidades de até 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados): 01 (uma) vaga para cada 03 (três)
unidades;

2- imidades maiores que 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados): 01 (uma) vaga para cada
105,00m^ (cento e cinco metros quadrados);

3- demais áreas computáveis: Ol(uma) vaga para cada 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados);

4- hotéis e similares com até 3.000,00m^ (três mil metros quadrados): 01 (uma) vaga de ônibus;
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5- hotéis e similares com mais de 3.000,00m^ (três mil metros quadrados); 02 (duas) vagas de
ônibus;

e) apart-hotéis:

1- unidades de até 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados): 01 (uma) vaga para cada 02 umdades.

2- imidades maiores que 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados); 01 (uma) vaga para cada
60,00m^ (sessenta metros quadrados);

3- demais áreas computáveis: 01 (uma) vaga para cada 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados);

4- apart-hotéis com até 3.000,OOm^ (três mil metros quadrados): 01 (tuna) vaga de ônibus;

5- apart-hotéis com mais de 3.000,00m^ (três mil metros quadrados): 02 (duas) vagas de ônibus.

f) motéis: 01 (uma) vaga para cada 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados);

g) academia de ginástica, dança e similares: 01 (uma) vaga para cada 35,00m^ (trinta e cinco metros
quadrados);

h) boates, danceterias, casa de show e casa de festas: 01 (uma) vaga para cada 15,00m^ (quinze
metros quadrados);

i) igrejas, templos (local de cixlto ou reimiões públicas): 01 (uma) vaga para cada 35,00m^ (trinta e
cinco metros quadrados);

j) cinemas e teatros: 01 (uma) vaga para cada 25,00m^ (vinte e cinco metros quadrados);

k) centro de convenções: 01 (uma) vaga para cada 15,00m^ (quinze metros quadrados);

1) clubes recreativos, instalações e quadras esportivas e similares: 01 (uma) vaga para cada 35,00m^
(trinta e cinco metros quadrados);

m) estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio: 01 (uma) vaga para cada 75,00m^
(setenta e cinco metros quadrados), excetuando-se as áreas de recreação e quadras cobertas;

n) estabelecimentos de ensino superior e pós-graduação: 01 (uma) vaga para 25,00m^ (vinte e cinco
metros quadrados);

o) hospitais, clínicas e similares:

1- até 600,00m^ (seiscentos metros quadrados): 01 (uma) vaga a cada 35,00m^ (trinta e cinco metros
quadrados);

2- acima de 600,00m^ (seiscentos metros quadrados): 01 (uma) vaga a cada 25,00m^ (vinte e cinco
metros quadrados);
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p) indústria:

1- até 600,00m^ (seiscentos metros quadrados); 01 (uma) vaga a cada 35,00m^ (trinta e cinco metros
quadrados);

2- acima de 600,00m^ (seiscentos metros quadrados): 01 (uma) vaga a cada 25,00m^ (vinte e cinco
metros quadrados).

q) qualquer outro empreendimento não indicado com área até 600,00m^ (seiscentos metros
quadrados): 01 (uma) vaga a cada 35,00m^ (trinta e cinco metros quadrados);

r) qualquer outro empreendimento não indicado com área acima de 600,00m^ (seiscentos metros
quadrados): 01 (uma) vaga a cada 25,00m^ (vinte e cinco metros quadrados);

II - número de vagas destinadas à carga e descarga e embarque e desembarque:

a) lojas comerciais isoladas ou em conjimto:

1- de 600,00m^ (seiscentos metros quadrados) até 2.000,00m^ (dois mil metros quadrados): 01 (uma)
vaga de caminhão;

2- acima de 2.000,00m^ (dois mil metros quadrados) até 5.000,00m^ (cinco mil metros quadrados):
01 (uma) vaga de caminhão a cada 2.500,00m^ (dois mil e quinlientos metros quadiados);

b) supermercados, hortomercados e hipermercados: 01 (uma) vaga de carga e descarga para cada
1.000,00m^ (mil metros quadrados);

c) hotéis, apart-hotéis e Similares: 01 (uma) vaga de carga e descarga e 03 (três) vagas com
circulação independente de embarque e desembarque;

d) motel: 01 (uma) vaga de carga e descarga e 03 (três) vagas com circulação independente de
embarque e desembarque;

e) estabelecimentos de ensino Superior e pós-graduação: 01 (uma) vaga com circulação independente
de desembarque a cada 800,00m^ (oitocentos metros quadrados);

f) estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio: 01 (uma) vaga com circulação
independente de desembarque a cada 400,00m^ (quatrocentos metros quadrados);

g) hospitais, prestações de serviço de atendimento médico e correlatos: 01 (uma) vaga de carga e
descarga e 03 (três) vagas com circulação independente de embarque e desembarque;

h) indústria: 01 (uma) vaga de carga e descarga a cada 1.000,00m^ (mil metros quadrados;

i) centro de convenções: 01 (uma) vaga de carga e descarga e 03 (três) vagas com circulação
independente de embarque e desembarque;
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III - número de vagas destinadas à guarda de bicicletas;

a) lojas ou salas comerciais isoladas ou em conjunto e atividades de comércio e serviço em geral não
listadas abaixo: 01 (uma) vaga a cada 100,00m^ (cem metros quadrados);

b) supermercados, hortomercados e hipermercados: 01 (uma) vaga a cada 75,00m^ (setenta metros
quadrados);

c) academias de ginástica: 01 (uma) vaga a cada 50,00m^ (cinqüenta metros quadrados).

d) estabelecimentos de ensino médio: 01 (uma) vaga a cada 25,00m^ (vinte e cinco metros
quadrados);

e) estabelecimentos de ensino superior e pós-graduação: 01 (uma) vaga a cada 50,00m^ (cinqüenta
metros quadrados);

f) hospitais, clínicas e similares: 01 (uma) vaga a cada 250,00m^ (duzentos e cinqüenta metros
quadrados).

SEÇÃO IX

DO ESTUDO DE SOMBREAMENTO

Art. 67. Para as novas edificações que se situam na orla marítima deverá ser elaborado um estudo de
sombreamento contendo gráfico de projeção da edificação na faixa ao longo da praia e quando
houver calçadão, considerando as seguintes referências:

I - equinócio de primavera, equinócio de outono e solsticio de inverno a partir dos horários de 14:00h
(quatorze horas), 15:00h (quinze horas) e 16:00h (dezesseis horas);

II - solsticio de verão nos horários a partir de 15:00h (quinze horas), 16;00h (dezesseis horas),
17:00h (dezessete horas) e 18:00h (dezoito horas).

Parágrafo único. Para estudo de solsticio de verão, os horários de referências, deverão estar em
conformidade com o Decreto Federal n° 6.558 de 08 de setembro de 2008 que institui a hora de verão
ou outros dispositivos vigentes.

Art. 68. Para efeito dos estudos de sombreamentos, orla marítima é aquela situada nas proximidades
das praias em disposição susceptível pela altura máxima da edificação a projetar sombra sobre a faixa
de areia e o calçadão, quando for o caso.

Art. 69. O estudo de sombreamento será elaborado pelo interessado e deverá conter o levantamento
planialtimétrico e fotográfico da área de influência do sombreamento na praia, com cotas de nível e
cadastro de elementos sombreadores existentes, bem como todos os elementos construtivos,
projeções de sombra na faixa de praia, as cotas de implantação (térreo) e dos elementos críticos para
o sombreamento da edificação e será validado pelo setor responsável pelo licenciamento.
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§ 1° O estudo de sombreamenío deverá ser elaborado com gráfica de projeção da sombra e relatório
fotográfico da edificação na faixa de praia com projeto da planta da área.

§ 2° Para aprovação do projeto, além do estudo de sombreamento, poderão ser exigidos outros
documentos técnicos e estudos complementares que visem à total compreensão do estudo.

§ 3° As edificações que porventura estiverem sob a influência de sombra de quaisquer edificações
regularizadas pelo município ou em áreas de acidentes geográficos, não serão levados em
consideração à exigência e aplicação desses critérios.

§ 4° A aprovação de projeto e licenciamento para construção na orla do mumcípio será condicionada
à análise do estudo de sombreamento pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade.

Art. 70. Quanto aos critérios de análise e limite máximo permitido para o sombreamento, não será
permitida, em nenhuma hipótese, a projeção de sombra proveniente das edificações, a serem
construídas na orla, sobre a faixa de areia das praias, incluindo o calçadão, quando houver ou constar
projeções nas referências dos seguintes períodos;

I - equinócio de outono a partir das 16:00 h (dezesseis horas);

II - solstício de inverno a partir das 16:00 h (dezesseis horas);

III - equinócio de primavera a partir das 16:00 h (dezesseis horas); e

TV - solstício de verão a partir das 18:00 h (dezoito horas).

Parágrafo único. Entende-se por praia a areia coberta e descoberta periodicamente pelas águas,
acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos,
até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece outro ecossistema.

CAPITULO II

DOS USOS E ATIVIDADES

Art. 71. Ficam estabelecidos, para os efeitos desta Lei, os seguintes usos do solo:

I - residencial;

II - não residencial;

III - misto.

§ 1" Considera-se xiso residencial aquele destinado à moradia unifamiliar e multifamiliar.

§ 2° Considera-se uso não residencial aquele destinado ao exercício das atividades comercial, de
prestação de serviços, de lazer, institucional e industrial.
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§ 3° Considera-se uso misto aquele constituído pelo uso residencial e não residencial na mesma
edificação.

§ 4° Todos os usos e atividades são admitidos desde que obedeçam as características e finalidades
das respectivas zonas, conforme Anexo 3- Quadro de Classificação das Atividades - Usos e Graus de
Impacto e Anexo 3 a - Quadro de Classificação das Atividades - Usos e Graus de Impacto /
Economia Criativa.

Art. 72. Ressalvadas as limitações do licenciamento ambiental, as atividades são classificadas
segimdo Grau de Impacto, conforme abaixo;

I - Grau de Impacto 1: uso não residencial compatível com o uso residencial.

II - Grau de Impacto 2: uso não residencial cujo impacto permita sua instalação nas proximidades do
uso residencial.

III - Grau de Impacto 3: uso não residencial cujo impacto permita sua instalação apenas em locais
nos quais gerem baixo impacto viário.

IV - Grau de Impacto 4: uso não residencial cuja instalação é condicionada à aprovação do Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV).

V - Grau de Impacto 5: uso não residencial de grande porte incompatíveis com o uso residencial, que
deverão ser implementadas em Zonas de Especial Interesse Empresarial, cuja instalação é
condicionada à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) se estiverem próximas a
núcleos urbanos residenciais.

Parágrafo único. Algumas atividades, conforme seu tipo, classificação e grau de impacto poderão
ser enquadradas em mais de um Grau de Impacto.

Art. 73. A implantação de aeródromos, heliportos e helipontos será considerada Grau de Impacto 5 e
4 e exigirá:

I - autorização prévia expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;

II - aprovação de Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, com os
parâmetros de incomodidade aphcáveis;

III - relatório com a anáUse do projeto e dos impactos previstos tomado público com no mínimo 15
(quinze) dias antes de Audiência Pública;

IV - atendimento às condições de instalação e operacionalização aprovadas pela Aeronáutica;

§ 1® Os documentos a serem apresentados aos órgãos municipais competentes, os procedimentos para
avaliação e apreciação do pedido de implantação de hehpontos e o Termo de Referência serão
regulamentados por decreto.
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§ 2° O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, no caso dos helipontos, deverá;

I - analisar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de
vida da população residente na área e suas proximidades, relativos a:

a) uso e ocupação do solo num raio de 500,00m (quinhentos metros) contados a partir da laje de
pouso e decolagem do heliponto;
b) ruído emitido pelo pouso e decolagem de helicópteros no heliponto, com base no maior
helicóptero previsto para o local;
c) ruído de fundo do local de implantação, medido em dia útil, durante o período proposto para o
fimcionamento do heliponto;
d) definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como daquelas intensifícadoras
dos impactos positivos;

II - indicar horário de funcionamento, dentro do período compreendido entre 7:00h (sete horas) e
22:00h (vinte e duas horas), em função dos usos existentes e das características da região, de forma a
minimizar a incomodidade;

III - demonstrar a observância de raio de 1.000,00m (mil metros) em relação a estabelecimentos de
ensino seriado, faculdades, universidades, estabelecimentos hospitalares, matemidades, prontos-
socorros, creches, asilos, orfanatos, sanatórios, casas de repouso e geriátrícas e equipamentos
públicos relevantes, não se aplicando essa exigência:

a) aos helipontos situados em edificações destinadas a hospitais, órgãos públicos de policiamento,
segurança ou defesa nacional; e
b) sede dos governos municipal e estadual.

IV - demonstrar, em planta, todos os estabelecimentos de ensino seriado, faculdades, universidades,
estabelecimentos hospitalares, matemidades, prontos-socorros, creches, asilos, orfanatos, sanatórios,
casas de repouso e geriátrícas e demais equipamentos públicos relevantes, existentes em raio de
500m (quinhentos metros) do heliponto objetivo do estudo;

V - demonstrar, em planta, todos os helipontos existentes em raio de 1.000 m (mil metros) do
heliponto objeto do estudo;

VI - avaliar o nível de pressão sonora resultante das operações do heliponto, de acordo com o
disposto nas Normas Técnicas Brasileiras, bem como nas disposições legais referentes ao tema, não
podendo o mido emitido pelo helicóptero ultrapassar o limite máximo de 95 db (noventa e cinco
decibéis) na operação de pouso e decolagem, medido a uma distância da área impactada a ser
definida em decreto;

VII - indicar o número máximo de pousos e decolagens diárias, de acordo com as normas técnicas
aplicáveis, com análise dos helipontos nas imediações do imóvel objeto de exame, de forma a
compatibilizar o nível de pressão sonora ocasionado pela operação dos mesmos com o permitido para
a região de implantação, de acordo com o limite previsto para a respectiva zona de uso;

VIII - aprovação do EIV e EIA em Audiência Púbhca.
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Ari. 74. A classificação das atividades não-residenciais tem como base a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE Fiscal, agrupadas por tamanho e grau de impacto, que constam do
Anexo 3- Quadro de Classificação das Atividades - Usos e Graus de Impacto e Anexo 3 a - Quadro
de Classificação das Atividades - Usos e Graus de Impacto / Economia Criativa, integrante desta Lei.

Art. 75. Ficam proibidas:

I - a construção de edificações para atividades as quais sejam consideradas como de uso
incompatível em relação à zona onde se pretenda a sua implantação;

II - a mudança de destinação de edificação para atividades as quais sejam consideradas como de uso
incompatível à zona onde se pretenda a sua implantação.

CAPITULO III

DA ESTRUTURA URBANA MUNICIPAL

Art. 76. A estrutura urbana do Município é constituída por Macrozonas e Zonas de Uso e Ocupação
do Solo.

Art. 77. O território do Município subdivide-se nas seguintes Macrozonas:

I - Macrozona de Consolidação Urbana OI;

II - Macrozona de Consolidação Urbana 02;

III - Macrozona de Consolidação Urbana 03;

FV - Macrozona de Reestruturação Urbana;

V - Macrozona do Rio Jucú;

VI - Macrozona de Uso Agropecuário;

VII - Macrozona de Uso Econômico Controlado.

Art. 78. Fica o perímetro urbano e as áreas consideradas como Macrozonas delimitados conforme
Anexo I, respectivamente Mapas A e B , integrante desta Lei.

Art. 79. As Macrozonas nas Zonas de Uso e Ocupação do Solo, delimitados conforme Anexo 1,
respectivamente Mapa B e Mapa C, subdividem-se em;

I - Zona de Ocupação Prioritária - ZOP;

II - Zona de Ocupação Controlada - ZOC;

III - Zona de Ocupação Restrita - ZOR;
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rV - Zona de Especial Interesse - ZEI;

V - Núcleo de Desenvolvimento - ND; e

VI - Zona Agro Sustentável - ZAS.

SEÇÃO I

DO MACROZONEAMENTO

Art. 80. A divisão territorial de Vila Velha reflete a equação entre condicionantes ambientais,
densidades urbanas e capacidade da infraestrutura instalada e possível de ser ampliada, considerando;

I - o estoque ocioso de terras representado pelos vazios inbanos;

II - a capacidade de renovação urbana das áreas urbanizadas e consolidadas;

in - a integração do território municipal;

IV - as áreas prioritárias para o desenvolvimento de atividades rurais; e

V - os atributos ambientais e condicionantes específicas á ocupação.

Art. 81. O macrozoneamento decorrente da divisão territorial de Vila Velha tem como objetivos:

I - atender demandas presentes para redução das desigualdades sociais e inclusão sócio- territorial;

II - superar passivos ambientais e urbanos que caracterizam a diferenciação do uso e ocupação do
solo decorrente dos processos de urbanização;

III - orientar a integração das políticas setoriais;

rV - valorizar as potencialidades e as oportunidades que o território oferece para a concretização do
desenvolvimento socioeconômico.

Art. 82. A garantia de dotação de infraestrutura eficiente nas parcelas do território, destinadas aos
usos urbanos é fator primordial para o cumprimento dos objetivos definidos para o
macrozoneamento.

Art. 83. O macrozoneamento é constituído por áreas urbanas e rural, estabelecidas segundo
condições de uso e ocupação do solo, e de acordo com a seguinte classificação:

I - Macrozona de Consolidação Urbana 01;

II - Macrozona de Consoüdação Urbana 02;

III - Macrozona de Consolidação Uihana 03;
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rV - Macrozona de Reestruturação Urbana;

V - Macrozona do Rio Jucú;

VI - Macrozona de Uso Agropecuário; e

VII - Macrozona de Uso Econômico Controlado.

§ 1° Os limites do perímetro urbano com as Áreas Urbanas e o Macrozoneamento constam
respectivamente no Anexo 1, respectivamente Mapa A e Mapa B.

§ 2" O parágrafo 2° do artigo 1° da Lei 1780/79 será objeto de revisão no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação desta Lei, para adequação ao perímetro urbano
tratado nos mapas do Anexo 1, Mapa A.

Art. 84. O uso e ocupação do solo nas macrozonas devem evitar as áreas de risco e vulnerabilidade
ambiental descritas no Mapa de Risco elaborado pela Defesa Civil.

§ 1" Para efeito desta Lei, são consideradas Áreas de Risco e Vulnerabilidade Ambiental:

I - os locais onde exista a possibilidade de ocorrência de acidentes ou deslizamentos que possam
causar dano ambiental e comprometer a segurança da população ou um ecossistema;

II - as áreas de cruzamentos re rodovias com rios;

III - as áreas delimitadas pela Defesa Civil no Mapa de Risco e Vulnerabüidades;

IV - as áreas delimitadas no mapa da CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

§ 2° A definição e delimitação das Áreas de Risco e Vulnerabilidade Ambiental do Mumcipio podem
ser complementadas ou modificadas por novos estudos e mapeamentos de órgãos públicos
municipal, estadual e federal.

§ 3" Deverá ser dada ampla publicidade sempre que houver modificações e novos mapeamentos das
Áreas de Risco e Vulnerabilidade Ambiental.

Art. 85. Os objetivos a serem alcançados nas Macrozonas de Consolidação Urbana 1 são:

I - promover a renovação urbana com a indução da ocupação dos vazios urbanos;

II - incentivar a produção de habitação de interesse social;

III - melhorar a infi-aestrutura básica para possibilitar adensamento;

rV - qualificar os espaços públicos;

V - promover melhorias viárias nas hgações intrahairros e metropolitana; e
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VI - identificar e preservar o patrimônio ambiental, cultural e histórico.

Art. 86. Os objetivos a serem alcançados nas Macrozonas de Consolidação Urbana 2 são:

I - promover a renovação urbana com a indução da ocupação dos vazios urbanos;

II - incentivar a produção de habitação de interesse social;

lU - melhorar a infraestrutura básica para possibilitar adensamento;

IV - promover a regularização fundiária de forma integrada com os Planos Setoriais;

V - qualificar os espaços públicos;

VI - promover melhorias viárias nas ligações intrabairros e metropolitana; e

VII - identificar e preservar o patrimônio ambiental, cultural e histórico.

Art. 87. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona de Consolidação Urbana 3 são:

I - estimular atividades retro portuárias e de apoio logístico com a instalação de grandes
empreendimentos;

II - induzir a ocupação dos vazios urbanos;

in - promover a ligação da macro área consolidada com o restante do território; IV - promover
melhorias viárias nas ligações intrabairros e metropolitana;

IV - identifícar e preservar o patrimônio ambiental, cultural e histórico; e

V - compatibilizar os usos e ocupações com a preservação da área delimitada como de interesse
ambiental da Lagoa Encantada.

Art. 88. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona de Reestruturação Urbana são:

I - estimular atividades de geração de emprego e renda para a população local;

II - promover a habitação de interesse social e a inclusão social;

in - promover a regularização fundiária de forma integrada com os Planos Setoriais;

rV - qualificar os espaços públicos;

V - promover a integração viária entre as áreas urbanas consolidadas e a região da Terra Vermelha;

VI - compatibilizar usos e intensidade de ocupação com a preservação das áreas identificadas como
de interesse ambiental, paisagístico e cultural;
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VII - compatibilizar os usos e ocupações com a preservação do Parque de Jacarenema, Lagoa de
Jabaeté, Lagoa Grande e do Rio Jucú; e

VIII - controlar a ocupação em áreas identificadas como ambientalmente sensíveis.

Art. 89. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona do Rio Jucú são:

I - compatibilizar usos e intensidade de ocupação com a preservação das áreas identificadas como de
interesse ambiental, paisagístico e cultural;

II - permitir o uso comercial e de serviços como suporte às atividades residenciais e voltadas ao
turismo ecológico;

III - qualificar os espaços públicos;

rV - promover a integração viária com as áreas urbanas consolidadas;

V - promover a proteção ambiental dos recursos hídricos;

VI - controlar os usos e ocupações com a preservação do Parque de Jacarenema e do Rio Jucú; e

VII - controlar a ocupação em áreas identificadas como ambientalmente sensíveis.

Art. 90. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona de Uso Agropecuário são:

I - promover a proteção ambiental dos recursos hídricos e das nascentes;

II - estimular a permanência das atividades agrícolas e de pecuária;

III - promover o desenvolvimento do agroturismo e do turismo ecológico;

rV - estruturar o sistema viário garantindo a acessibilidade e integração da produção e das atividades
econômicas (agrícolas); e

V - compatibilizar usos com a preservação das áreas e/ou elementos identificados como de interesse
ambiental, paisagístico e cultural.

Art. 91. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona de Uso Econômico Controlado são:

I - estimular a implantação de atividades de logística e industriais limpas;

II - otimizar o sistema viário existente e a infraestrutura instalada, principalmente o gasoduto, as
linhas de transmissão de energia, BR 101 e 262; ES-388 e ferrovia litorânea, de modo a dar suporte
ás atividades portuárias e à articulação com a Macrozona Consohdada 3.

III - incentivar a instalação de ínfi-aestrutura de apoio à circulação dos bens e produtos do Município;

ir £IV - estimular atividades de geração de emprego e renda para a população local;
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V - compatibilizar usos com a preservação das áreas e/ou elementos identificados como de interesse
ambiental, paisagístico e cultural;

VI - compatibilizar os usos e ocupações com a preservação do da Lagoa de Jabaeté e do Rio Jucú;

VII - controlar a expansão urbana;

VIII - promover a proteção ambiental dos reciu^os hídricos e nascentes;

IX - implementar a produção turística rural, estimulando atividades tunsticas voltadas ao descanso e
relaxamento.

SEÇÃO II

ZONA DE OCUPAÇÃO PRIORITÁRIA - ZOP

Art. 92. A Zona de Ocupação Prioritária corresponde à parcela do temtório municipal com melhor
infraestrutura ou com potencial para incremento, onde deve ocorrer o incentivo ao adensamento e á
renovação urbana, com predominância do uso residencial e prevenção de impactos gerados por usos
e atividades econômicas potencialmente geradoras de impacto urbano e ambiental.

Art. 93. Os objetivos da Zona de Ocupação Prioritária - ZOP são:

I - promover a qualificação urbanística e ambiental das áreas urbanas consolidadas;

II - otimizar a infraestrutura existente;

III - qualificar os bairros e locahdades consolidadas;

IV - induzir a ocupação de imóveis não utilizados ou subutilizados;

V - requalificar a paisagem urbana do centro de Vila Velha;

VI - orientar a convivência adequada de usos e atividades diferentes;

VII - introduzir novas dinâmicas urbanas;

VIII - absorver novas densidades populacionais nas áreas com potencialidade de adensamento,
condicionadas ao provimento de infi-aestrutura;

IX - intensificar usos condicionados à implantação de equipamentos urbanos e sociais e á
implantação de infraestrutura de suporte;

X - garantir a proteção e preservação do patrimônio ambiental e cultural;

XI - incentivar a instalação de atividades complementares ao tunsmo em suas várias modalidades.
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Art. 94. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Ocupação Prioritária - ZOP são;

I - Zona de Ocupação Prioritária A - ZOP-A;

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: Ojl (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

c) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

e) Gabarito: 10 (dez) pavimentes;

f) Altura da Edificação: limitada em 32,00m (trinta e dois metros), interferência em cones
aeroviários, cones visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

g) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones visuais do
Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

h) Graus de Impacto Permitidos: 1,2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

i) Modelo de Parcelamento: MP-C;

II - Zona de Ocupação Prioritária B - ZOP-B:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

c) Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,5 (três vírgula cinco);

d) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

e) Taxa de Permeabihdade Mínima: 15% (quinze por cento);

f) Gabarito: 12 (doze) pavimentes;

g) Altura da Edificação: limitada em 47 (quarenta e sete) metros, interferência em cones aeroviários,
cones visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

h) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones visuais do
Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

i) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

j) Modelos de Parcelamentos: MP-C e/ou MP-B;
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III - Zona de Ocupação Prioritária C - ZOP-C:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

c) Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

d) Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

e) Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

f) Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento, interferência em cones aeroviários, cones
visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

g) Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento, interferência em cones
aeroviários, cones visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

h) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones visuais do
Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

i) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

j) Modelo de Parcelamento: MP-D.

SEÇÃO III

ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA - ZOC

Art. 95. A Zona de Ocupação Controlada constitui-se em áreas ocupadas com baixa oferta de
infraestrutura implantada ou com infraestrutura comprometida com a ocupação existente, com
predominância de uso residencial, onde deve ocorrer um maior controle da ocupação, sobretudo do
adensamento.

Art. 96. Os objetivos da Zona de Ocupação Controlada - ZOC são:

I - evitar, através de densidade calculada, a sobrecarga á infraestrutura existente;

II - incentivar a implantação de atividades com baixa densidade;

III - controlar a utilização das faixas de domínio das vias arteriais que cruzam a área urbana;

rV - regulamentar e disciplinar a ocupação das faixas ao longo de importantes vias urbanas;

V - compatibilizar o uso e ocupação do solo urbano com a proteção do patrimônio cultural.

Art. 97. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Ocupação Controlada - ZOC são:
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I - Zona de Ocupação Controlada A - ZOC-A;

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,0 (dois vírgula zero);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze porcento);

d) Gabarito: 06 (seis) Pavimentes;

e) Altura da Edificação: limitada em 27,00m (vinte e sete) metros e interferência em cones
aeroviários ou cones visuais do Convento da Penha, o que for menor;

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

g) Graus de Impacto Permitidos: 1,2,3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-D.

II - Zona de Ocupação Controlada B - ZOC-B:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

d) Gabarito: 08 (oito) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 32,00m (trinta e dois metros), interferência em cones
aeroviários e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e Estudos de
Sombreamento, o que for menor;

g) Graus de Impacto Permitidos: 1,2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-B.

SEÇÃO IV

ZONA DE OCUPAÇÃO RESTRITA - ZOR

Art. 98. A Zona de Ocupação Restrita constitui-se pelos vazios urbanos ou áreas próximas a
remanescentes ambientais, áreas de interesse ambiental, orla municipal ou áreas com baixa
inffaestrutura existente e sem potencial para sua qualificação, observando-se as condições ambientais
a serem protegidas.
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Art. 99. Os objetivos da Zona de Ocupação Restrita - ZOR são:

I - restringir a expansão urbana nas áreas de transição rural-urbano;

II - conter a expansão urbana nas áreas de remanescentes florestais, e de interesse ambiental;

III - proteger as faixas marginais de proteção dos rios e lagoas;

rV - incentivar atividades de apoio ao turismo ecológico e rural;

V - estimular a implantação de sítios e chácaras de recreio;

VI - limitar o parcelamento urbano.

Art. 100. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Ocupação Restrita - ZOR são:

I - Zona de Ocupação Restrita A - ZOR-A:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 0,4 (zero vírgula quatro);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 30% (trinta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 35% (trinta e cinco por cento);

d) Gabarito: 02 (dois) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 9,00m (nove metros);

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

g) Grau de Impacto Permitido; 1, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-G.

II - Zona de Ocupação Restrita B - ZOR-B:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 0,8 (zero vírgula oito);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 35% (trinta e cinco por cento);

d) Gabarito: 03 (três) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 15,00m (quinze) metros;

f) Altura Máxima da Edificação: bmitada por interferência em cones aeroviários ou cones visuais
do Convento da Penha;
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g) Graus de Impacto Permitidos; 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-E.

III - Zona de Ocupação Restrita C - ZOR-C:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,0 (um);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 45% (quarenta e cinco por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 35% (trinta e cinco por cento);

d) Gabarito: 04 (quatro) Pavimentos;

e) Altima da Edificação: limitada em 24,00m (vinte e quatro metros);

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones visuais do
Convento da Penha;

g) Graus de Impacto Permitidos: I, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-C.

rv - Zona de Ocupação Restrita D - ZOR-D:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,0 (um);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

d) Gabarito: 02 (dois) Pavimentos;

e) Altura da Edificação: limitada em 8,00m (oito metros);

f) AItiu"a Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviános, cones visuais do
Convento da Penha, Carta Náutica N° 1401 e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

g) Graus de Impacto Permitidos: I, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-B.

V - Zona de Ocupação Restrita E - ZOR-E:

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,5 (lun vírgula cinco);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 55% (cinqüenta e cinco por cento);
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c) Taxa de Permeabilidade Mínima; 20% (vinte por cento);

d) Gabarito: 03 (três) Pavimentes;

e) Altura da Edificação: limitada em 15,00 (quinze metros);

f) Altura Máxima da Edificação; limitada por interferência em cones aeroviários, Carta Náutica N°
1401, cones visuais do Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

g) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

h) Modelo de Parcelamento; MP-D.

VI - Zona de Ocupação Restrita F - ZOR-F;

a) Coeficiente de Aproveitamento Básico; 2,5 (dois vírgula cinco);

b) Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

c) Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

d) Gabarito: em fimção da Altura da Edificação;

e) Altura da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones visuais do Convento
da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

f) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones visuais do
Convento da Penha e Estudos de Sombreamento, o que for menor;

g) Graus de Impacto Permitidos; 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

h) Modelo de Parcelamento: MP-D.

SEÇÃO V

ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE - ZEI

Art. 101. As Zonas de Especial Interesse compreendem as áreas do território que exigem tratamento
diferenciado para efeito da aphcação dos parâmetros e dos instrumentos da política urbana e para
indução do desenvolvimento urbano.

Art. 102. As Zonas de Especial Interesse classificam-se em:

I - Zonas de Especial Interesse Ambiental - ZEIA;

II - Zonas de Especial Interesse Cultural - ZEIC;
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III - Zonas de Especial Interesse Empresarial - ZEIE;

rv - Zonas de Especial Interesse Público - ZEIP; e

V - Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS.

§ 1° Lei municipal específica poderá criar novas ZEIA, ZEIP e ZEIS, obedecido previamente os ritos
estabelecidos nesta lei.

§ 2" Para criação de novas ZEIA deverá ser ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente -
COMMAM.

Art. 103. Os parâmetros urbanísticos para as Zonas de Especial Interesse - ZEI criadas nesta Lei
deverão ser compatíveis com as estratégias para o desenvolvimento sustentável, com os Planos
Setoriais e com os objetivos das macrozonas instituídas e demais disposições pertinentes,
respeitando:

I - a classificação das vias conforme sua hierarquia e função;

II - o enquadramento dos usos conforme os graus de impacto urbano;

III - a cobrança de contrapartidas que sejam necessárias ao cumprimento da função social da cidade
e da propriedade uibana, confonne estabelecido nesta Lei;

IV - a promoção da acessibilidade dos espaços públicos, passeios e calçadas.

SUBSEÇÃO I

ZONA DE ESPECIAL INTERESSE AMBIENTAL - ZEIA

Art. 104. As Zonas de Especial Interesse Ambiental são parcelas do território municipal, de domínio
público ou privado, onde é fundamental a proteção e a conservação dos recursos naturais, com sua
adequada utilização visando à preservação do meio ambiente.

Art 105. Os objetivos das Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA são:

I - consolidar as Unidades de Conservação Ambiental;

II - proteger as áreas de restinga;

III - compatibilizar com as atividades de lazer, turismo e educação ambiental;

IV - proteger as áreas fiágeis, alagáveis e/ou brejosas;

V - promover ações conjuntas entre os diversos níveis de governo para a gestão e o manejo
sustentável das unidades de conservação instituídas;

Autoria: Poder Executivo \ K 1 52

d



Continuação Aut de Lei Complementar n° 063/2018

CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

'(Deus seja huvado "

VI - proteger todas as lagoas e matas e seu entorno; e

VII - promover a criação de Parques Urbanos.

Art. 106. As Zonas de Especial Interesse Ambiental - ZEIA classifícam-se em:

I - ZEIA A - áreas de preservação permanente, ilhas e unidades de conservação instituídas pelo
Município, situadas na área urbana, com o objetivo de propiciar o equilíbrio ambiental e que deverão
ser mantidas como unidades de conservação da natureza, conforme sua finalidade, respeitando seus
respectivos planos de manejo;

II - ZEIA B - parcelas do território municipal, de domínio público ou privado, com características
ambientais e paisagísticas cujas fimções são proteger o meio ambiente e com ocupação urbanística
restrita de uso predominantemente residencial unifamiliar ou multifamiliar com baixa densidade para
oferecer espaços públicos qualificados ao lazer da população;

§ 1° Nas ZEIA B a ocupação urbanística restrita será permitida em áreas não caracterizadas como
Áreas de Preservação Permanente pela Legislação Federal ou Unidades de Conservação instituídas e
após aprovação no Conselho da Cidade e no Conselho Municipal de Meio Ambiente.

§ 2° Nas ZEIA B a ocupação será permitida apenas com os parâmetros urbanísticos da Zona de
Ocupação Restrita A - ZOR A.

§ 3° Os terrenos privados localizados nas ZEIA A e ZEIA B ficam autorizados transferir o direto de
construir para as zonas passíveis de outorga onerosa, desde que seja doada a área do terreno ao poder
público municipal para implantar praças ou parques.

§ 4° A transferência do direto de construir para as zonas passíveis de outorga onerosa, conforme
parágrafo anterior, deve usar a área do terreno como correspondente área de construção a ser
transferida.

Art. 107. A ocupação urbanística da ZEIA B, com uso residencial nos parâmetros da ZOR A, será
condicionada à doação pelo proprietário ao município de áreas localizadas em ZEIA A, de no
mínimo 06 (seis) vezes a área a ser ocupada na ZEIA B, como compensação ambiental, para
implantação de Unidades de Conservação ou Parque Urbano Municipal.

§ 1° A doação e transferência das áreas em ZEIA A para o município, como compensação ambiental,
será efetivada somente após a aprovação pelo Conselho da Cidade e pelo Conselho Municipal de
Meio Ambiente como parte do processo de licenciamento ambiental.

§ 2" A elaboração dos Estudos e Diagnósticos Ambientais na ZEIA A, para implantação de parques
ou Unidades de Conservação, será obrigação do proprietário como condicionante, após o
fornecimento do Termo de Referência deste estudo pelo órgão municipal de meio ambiente.

SUBSEÇÃO II
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ZONA DE ESPECIAL INTERESSE CULTURAL - ZEIC

Art. 108. A Zona de Especial Interesse Cultural - ZEIC constitui-se de áreas destinadas à proteção do
patrimônio histórico, cultural e natural, com o objetivo de garantir a proteção e valorização dos bens
existentes.

Art. 109. Os objetivos das Zonas Especiais de Interesse Cultural - ZEIC são;

I - Preservar os locais de interesse cultivai e a configuração da paisagem urbana;

II - Garantir a ambiência dos elementos históricos, culturais e ambientais de relevância municipal;

III - Garantir a preservação visual dos bens do patrimônio cultural e natural de Vila Velha,
principalmente o Outeiro e Convento de Nossa Senhora da Penha;

TV - Incentivar o aproveitamento de edificios não utilizados ou subutilizados com usos compatíveis
aos objetivos desta Zona, incentivando a recuperação dos imóveis de interesse a preservação;

V - Incentivar atividades econômicas a fim de promover o desenvolvimento social e humano.

Art. 110. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Especial Interesse Cultural - ZEIC são:

I - Zona de Interesse Cultural A - ZEIC-A:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,5 (um vírgula cinco);

c) Taxa de Ocupação Máxima: 70% (setenta por cento);

d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 10% (dez por cento);

e) Gabarito: 02 (dois) Pavimentos;

f) Altura da Edificação: limitada em 8,00m (oito metros);

g) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones visuais do
Convento da Penha, o que for menor;

h) Graus de Impacto Permitidos: I, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

i) Modelo de Parcelamento: MP-B.

II - Zona de Interesse Cultural B - ZEIC-B:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,0 (dois);
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c) Taxa de Ocupação Máxima; 60% (sessenta por cento);

d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 10% (dez por cento);

e) Gabarito: 08 (oito) Pavimentos;

í) Altura da Edificação: limitada em 25,00m (vinte e cinco metros);

g) Altura Máxima da Edificação; limitada por interferência em cones aeroviários e cones visuais do
Convento da Penha, o que for menor;

h) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

i) Modelo de Parcelamento: MP-B.

in - Zona de Interesse Cultural C - ZEIC-C:

a) Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

b) Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

c) Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

d) Taxa de Permeabilidade Mínima: 10% (dez por cento);

e) Gabarito: 02 (dois) Pavimentos sem consulta ao IPHAN e permitido acima de 02 (dois)
Pavimentos até 10 (dez) Pavimentos somente após aprovação do IPHAN;

f) Altura da Edificação: limitada em 8,00m (oito metros) sem consulta ao IPHAN e permitido acima
de 8,00m (oito metros) até 32,00m (trinta e dois metros) somente após aprovação do IPHAN;

g) Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários, cones visuais do
Convento da Penha e limitação do IPHAN, o que for menor;

h) Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

i) Modelo de Parcelamento: MP-B.

SUBSEÇÃO III

ZONA DE ESPECIAL INTERESSE EMPRESARIAL - ZEIE

Art. 111. As Zonas de Especial Interesse Empresarial - ZEIE são parcelas do território municipal, de
domínio público ou privado, destinadas à implantação de atividades econômicas, funcionais ou
industriais de grande e médio porte, visando ao fortalecimento econômico do Município nas suas
várias especializações, compativeis com os objetivos estabelecidos para as Macrozonas.
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Ari. 112. Os objetivos das Zonas Especiais de Interesse Empresarial - ZEIE são;

I - promover novas oportunidades funcionais e geração de trabalho e renda;

II - implementar Operações Urbanas Consorciadas;

III - ampliar atividades portuárias;

IV - implantar infraestrutura portuária e retro portuária, considerando a necessidade de adequação e
compatibilização dos acessos viários com a ocupação existente, visando a solução de conflitos de
usos e a passagem de acesso ao porto e;

V - compatibilizar a barreira física do pátio de manobra da Ferrovia com novos usos e atividades.

Art. 113. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Especial Interesse Empresarial A - ZEIE-A são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,5 (um vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 2,5 (dois vírgula cinco);

rV - Taxa de Ocupação Máxima: 70% (setenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

VI - Gabarito: 2 (dois) pavimentos;

VII - Altura da Edificação: limitada em 24,00m (vinte e quatro metros) e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 3,4 e 5, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

Art. 114. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Especial Interesse Empresarial B - ZEIE-B são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,5 (três vírgula cinco);

rV - Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);
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VI - Gabarito; 12 (doze) pavimentos;

VII - Altura da Edificação: limitada em 54,00m (cinqüenta e quatro metros), interferência em cones
aeroviários e cones visuais do Convento da Penha, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones visuais
do Convento da Penha, o que for menor;

IX - Graus de Impacto Pennitidos: 3,4 e 5, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

SUBSEÇÃO IV

ZONA DE ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO - ZEIP

Art. 115. As Zonas de Especial Interesse Público são áreas do território municipal, de propriedade ou
interesse público, onde é fundamental a manutenção e qualificação dos espaços livres de uso público
ou voltados à implantação de equipamentos públicos.

Art. 116. Os objetivos das Zonas Especiais de Interesse Público - ZEIP são:

I - garantir a reserva de áreas de espaço livre de uso público;

II - fomentar a qualificação dos espaços públicos municipais; e

III - permitir, em consonância com os desígnios dos moradores, a utilização dos espaços de forma
que melhor aprouverem as necessidades da região, desde que cumpridas as finalidades previstas no
parcelamento do solo quanto à reserva e destinação de áreas públicas.

Art. 117. Os parâmetros urbanísticos e modelos de parcelamento para aprovação de projetos
destinados à implantação de empreendimentos institucionais nas Zonas de Especial Interesse Público
- ZEIP, serão definidos pela Administração Púbhca, mediante análise e aprovação do Conselho
Municipal da Cidade - CMC.

SUBSEÇÃO V

ZONA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL - ZEIS

Art. 118. As Zonas Especial de Interesse Social - ZEIS são porções do território mimicipal ocupadas
por população de baixa renda ou destinadas prioritariamente à regularização fundiária, à urbanização
e à produção de Habitação de Interesse Social (HIS).

Parágrafo único. A criação de novas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIES devem ser por Lei
Especifica e utilizar os dados do IBGE para sua delimitação.
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Ari. 119. São objetivos principais das ZEIS;

I - viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e a habitação digna e
sustentável;

II - implementar políticas e programas de investimento e subsídios, promovendo e viabilizando o
acesso á habitação voltada á população de menor renda;

III - implantar a infraestrutura urbana, visando à melhoria da quahdade de vida da população de
menor renda; IV - aumentar a oferta de terras para o mercado urbano de baixa renda.

Art. 120. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Especial Interesse Social - ZEIS são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

II - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,5 (três vírgula cinco);

in - Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

IV - Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% (quinze por cento);

V - Gabarito: 12 (doze) pavimentos;

VT - Altura da Edificação: limitada em 47,00m (quarenta e sete metros) e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

VIII - Graus de Impacto Permitidos: I, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

IX - Modelo de Parcelamento: MP-A.

§ 1" O Plano de Urbanização e/ou Regularização Fundiária nas ZEIS será aprovado por Lei
Específica, de iniciativa do Executivo Municipal, conforme Lei Federal n° 13.465/17.

§ 2° O Plano de Urbanização e/ou Regularização Fundiária que instituir parâmetros urbanísticos
diferentes daqueles estabelecidos nesta Lei será (ão) aprovado (s) por Lei Especifica, prevalecendo
os parâmetros urbanísticos definidos no referido plano, condicionada sua aprovação à analise do
Conselho Municipal da Cidade.

SEÇÃO VI

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO - ND

Art. 121. Os Núcleos de Desenvolvimento são parcelas do Município que se situam em áreas
identificadas como potenciais norteadoras para o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada e
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sustentável. Para cada núcleo serão definidos índices e parâmetros mhanísticos específicos, assim
como instrumentos do Estatuto da Cidade compatíveis com o cumprimento dos seus objetivos.

Art. 122. Os Núcleos de Desenvolvimento - ND são:

I - Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A: Setor Portal de Jacarenema;

II - Núcleo de Desenvolvimento B - ND-B: Setor Orla de Itaparica;

III - Núcleo de Desenvolvimento C - ND-C: Setor Pescadores;

FV - Núcleo de Desenvolvimento D - ND-D: Setor Ataide;

V - Núcleo de Desenvolvimento E - ND-E: Setor Canal da Costa;

VI - Núcleo de Desenvolvimento F - ND-F: Setor Alvorada;

VII - Núcleo de Desenvolvimento G - ND-G: Setor Canal Guaranhuns;

VIII - Núcleo de Desenvolvimento H - ND-H: Setor Dique;

IX - Núcleo de Desenvolvimento I - ND-I: Setor Portal Oeste - Trecho de Cobi;

X - Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J: Setor Rural - Rodovia BR lOI e 388; e

XI - Núcleo de Desenvolvimento L- ND-L: Setor Barra do Jucú - Parque Tecnológico.

SUBSEÇÃO I

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO A - ND-A

Art. 123. O Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A compreende um trecho de transição entre a área
urbana consolidada e o Parque Natural Municipal de Jacarenema, onde se faz necessária a
qualificação do território para viabilizar o acesso e a contemplação dos recursos naturais do Parque.

Art. 124. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A são:

I - transição controlada entre a área urbana consolidada e o Parque Natural Municipal de Jacarenema
(PNMJ);

II - edificação com elaboração de diagnóstico ambiental da área; e

III - estimulo às atividades voltadas ao ecoturismo, turismo sustentável, eventos, convenções,
atividades esportivas, terapêuticas, medicinais e correlatas e de apoio à visitação do Parque Natural
Municipal de Jacarenema - PNMJ.
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Parágrafo único. O Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A terá como prioridade a implantação do
instrumento de Transferência do Direito de Construir, buscando viabilizar os objetivos preconizados
para a mesma.

Art. 125. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento A - ND-A são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 0,8 (zero vírgula oito);

III - Taxa de Ocupação Máxima: 45% (quarenta e cinco por cento);

rv - Taxa de Permeabilidade Mínima: 30% (trinta por cento);

V - Gabarito: 02 (dois) Pavímentos;

VI - Altura da Edificação: limitada em 9,00m (nove metros);

VII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e Estudos de
Sombreamento, o que for menor;

VIII - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei;

IX - Modelo de Parcelamento: MP-F;e

X - Faixa de amortecimento de 40,00m (quarenta metros) entre o limite norte do Parque Natural
Municipal de Jacarenema e qualquer edificação no ND-A.

SUBSEÇÃO II

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO B - ND-B

Art. 126. O Núcleo de Desenvolvimento B - ND-B compreende faixa do território municipal
localizado na Orla de Itaparica, onde é possível contemplar de forma qualitativa o litoral da região.

Art. 127. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento B - ND-B são:

I - transição controlada entre a área urbana consobdada e o Parque Natural Municipal de Jacarenema
-PNMJ;

II - atividades de comércio e serviço voltadas ao lazer e turismo; e

III - estímulo à realização de Parcerias Púbüco-Privadas para criação de áreas abertas de uso público
intercaladas com edificações, visando preservar a permeabilidade visual entre a ES-060 e a praia,
valorizando os atributos naturais/paisagísticos da região, e contribuindo para a preservação da praia
contra o sombreamento.
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Art. 128. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento B - ND-B são;

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: Oj2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico; 1,0 (um);

III - Taxa de Ocupação Máxima; 50% (cinqüenta por cento);

rV - Taxa de Permeabilidade Mínima: 25% (vinte e cinco por cento);

V - Gabarito: 02 (dois) Pavimentos;

VI - Altura da Edificação: limitada em 9,00m (nove metros);

VII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e Estudos de
Sombreamento, o que for menor;

VIII - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

IX - Modelo de Parcelamento: MP-E.

SUBSEÇÃO III

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO C - ND-C

Art. 129. O Núcleo de Desenvolvimento C - ND-C compreende a atual colônia de pescadores da
Praia da Costa, cujas características impares devem ser preservadas de forma a resguardar o potencial
turístico e cultural da região.

Art. 130. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento C - ND-C são:

I - preservação da praia quanto ao sombreamento causado pela verticalização excessiva das
edificações;

II - caracterização e solução da situação fundiária da área; e

III - estimulo às atividades de uso misto (residencial, comercial e serviços), priorizando as voltadas
ao lazer e turismo.

Art. 131. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento C - ND-C são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo; 0,2;

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico; 2,5;

III - Taxa de Ocupação Máxima: 60%;
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rv - Taxa de Permeabilidade Mínima: 15%;

V - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e Altura da Edificação, o que for menor;

VI - Altura da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e Estudos de
Sombreamento, o que for menor;

VII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e Estudos de
Sombreamento, o que for menor;

VIII - Graus de Impacto Permitidos: I, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

IX - Modelo de Parcelamento: MP-C.

SUBSEÇÃO IV

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO D - ND-D

Art 132 com potencial de qualificação através da verticalização, de forma a garantir a ampliação de
eixos de mobilidade importantes para região e criação de grandes áreas livres de uso público.

Art 133. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento D - ND-D são:

I - verticalização sem limite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

in - afastamentos sem vedação fi"ontal, com garantia de ampliação da largura e qualificação dos
passeios públicos; e

rv - implantação de áreas verdes nas áreas permeáveis fi"ontais, para qualificação visual da via.

Art. 134. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento D - ND-D são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

rv - Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones aeroviários, o
que for menor;
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VII - Altura da Edificação; limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: l, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-D e/ou MP-B.

SUBSEÇÃO V

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO E - ND-E

Art. 135. O Núcleo de Desenvolvimento E - ND-E compreende trecho do Canal da Costa com
potencial de qualificação através da verticalização, de forma a garantir a ampliação de eixos de
mobilidade importantes para região, viabilizar a qualificação do canal e criação de grandes áreas
livres de uso público.

Art. 136. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento E - ND-E são:

I - verticalização sem limite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

in - afastamentos sem vedação fî ontal, com garantia de ampliação da largura e qualificação dos
passeios públicos; e

rV - implantação de áreas verdes nas áreas permeáveis fi"ontais, para qualificação visual da via.

V - qualificação dos cursos d'água e canais de drenagem;

VI - favorecimento ao adensamento e verticalização em áreas compatíveis e consohdadas do
município.

Parágrafo único. Para viabilizar a qualificação dos canais referidos nesta subseção, não será
permitido o recebimento da Transferência do Direito de Construir para os lotes lindeiros aos
mesmos, podendo, no entanto, o proprietário exercer a Transferência do Direito de Construir para as
outras áreas permitidas no município.

Art. 137. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento E - ND-E são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);
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rv - Taxa de Ocupação Máxima; 50% (cinqüenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima; 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito; limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento, interferência em cones aeroviários e
cones visuais do Convento da Penha, o que for menor;

VII - Altura da Edificação; limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento, interferência em cones
aeroviários e cones visuais do Convento da Penha, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários e cones visuais
do Convento da Penha, o que for menor;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento; MP-F.

SUBSEÇÃO VI

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO F - ND-F

Art. 138. O Núcleo de Desenvolvimento F - ND-F compreende a parcela do território municipal hoje
com atividade extrativa mineral, porém em transição para usos residencial e misto, cuja qualificação
se faz necessária para redução dos impactos às regiões vizinhas, através de potencial de
verticalização, garantindo a criação de eixos de mobilidade para região e criação de grandes áreas
livres de uso púbhco.

Art. 139. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento F - ND-F são;

I - verticalização sem hmite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

III - afastamentos sem vedação frontal, com garantia de ampliação da largura e qualificação dos
passeios públicos;

rv - implantação de áreas verdes nas áreas permeáveis frontais, para qualificação visual da via.

V - qualificação dos recursos hídricos locais;

VI - favorecimento ao adensamento e verticalização em áreas compatíveis e consolidadas do
município.

Art. 140. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento F - ND-F são;

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

Autoria: Poder Executivo



iVlLA\^LHiC

Continuação Aut, de Lei Complementar n° 063/2018

GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

'Oeus seja íom>adb "

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico; 3,0 (três);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

rV - Taxa de Ocupação Máxima: 70% (setenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones aeroviários, o
que for menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F e/ou MP-B.

SUBSEÇÃO VII

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO G - ND-G

Art. 141. O Núcleo de Desenvolvimento G - ND-G compreende trecho do Canal Guaranhuns com
potencial de qualificação através da verticalização, de forma a garantir a ampliação de eixos de
mobilidade importantes para região, viabilizar a qualificação do canal e criação de grandes áreas
livres de uso público.

Art. 142. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento G - ND-G são:

I - verticalização sem limite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

III - afastamentos sem vedação fi-ontal ou lindeiro ao canal, com garantia de amphação da largura e
qualificação dos passeios públicos;

IV - implantação de áreas verdes nas áreas permeáveis fi-ontais, para qualificação visual da via.

V - qualificação dos cursos d'água e canais de drenagem;

VI - favorecimento ao adensamento e verticalização em áreas compatíveis e consohdadas do
município.

Parágrafo único. Para viabilizar a qualificação dos canais referidos nesta subseção, não será
permitido o recebimento da Transferência do Direito de Construir para os lotes líndeiros aos
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mesmos, podendo, no entanto, o proprietário exercer a Transferência do Direito de Construir para as
outras áreas permitidas no município.

Art. 143. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento G - ND-G são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,0 (três);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

rV - Taxa de Ocupação Máxima: 50% (cinqüenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones aeroviários, o
que for menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1,2, 3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

SUBSEÇÃO VIII

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO H - ND-H

Art. 144. O Núcleo de Desenvolvimento H - ND-H compreende a parcela do município lindeira ao
Rio Jucú e ao seu dique, de forma a resguardar sua estrutura e controlar o desenvolvimento em sua
proximidade.

Art. 145. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento H - ND-H são:

I - ocupação condicionada a estudos específicos tendo em vista as características ambientais da área,
e à proximidade ao PNMJ e cursos d'água;

II - qualificação das áreas públicas,

III - implantação de áreas verdes;

rV - qualificação dos cursos d'água; e

V - promover o crescimento desejável para a cidade de forma sustentável e qualificada.
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Art. 146. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento H - ND-H são;

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 2,5 (dois vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3,4 (três vírgula quatro);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 25% (vinte e cinco por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones aeroviários, o
que for menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: I, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-H.

SUBSEÇÃO IX

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO I - ND-I

Art. 147. O Núcleo de Desenvolvimento I - ND-I compreende trecho de Cobi, com potencial de
qualificação através da verticalização, de forma a garantir a ampliação de eixos de mobilidade
importantes para região, viabilizar a qualificação do canal e criação de grandes áreas livres de uso
público.

Art. 148. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento 1 - ND-1 são:

I - verticalização sem limite de altura;

II - alinhamentos adequados à ampliação dos eixos de mobilidade;

III - afastamentos sem vedação, com garantia de ampliação da largura e quahficação dos passeios
públicos; e

rV - implantação de áreas verdes nas áreas penneáveis fî ontais, para qualificação visual da via.

V - qualificação dos cursos d'água e canais de drenagem; e

Autoria: Poder Executivo (v^ 67



Continuação Aut. de Lei Complementar n° 063/2018

jyiLAVELláC

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"(Deus seja buvatü)"

VI - favorecimento ao adensamento e verticalização em áreas compatíveis e consolidadas do
município.

Parágrafo único. Para viabilizar a qualificação dos canais referidos nesta subseção, não será
permitido o recebimento da Transferência do Direito de Construir para os lotes lindeiros aos
mesmos, podendo, no entanto, o proprietário exercer a Transferência do Direito de Construir para as
outras áreas permitidas no município.

Art. 149. Os parâmetros lurbanisticos do Núcleo de Desenvolvimento I - ND-I são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 3,5 (três vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 4,0 (quatro);

rV - Taxa de Ocupação Máxima: 45% (quarenta e cinco por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 30% (trinta por cento);

VI - Gabarito: limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones aeroviários, o
que for menor;

VII - Altura da Edificação: limitada pelo Coeficiente de Aproveitamento e interferência em cones
aeroviários, o que for menor;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1,2,3 e 4, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

SUBSEÇÃO X

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO J - ND-J

Art. 150. O Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J compreende parcelas do território municipal
lindeiro às Rodovias BR-101 e 388, destinadas à implantação de atividades econômicas, fimcionais,
logísticas e indústrias de transformação com baixo potencial poluidor, visando ao fortalecimento
econômico do Município, mas respeitando o potencial turístico e natural da região.

Art. 151. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J são:

I - promover novas oportunidades funcionais e geração de trabalho e renda;

II - implementar Operações Urbanas Consorciadas;
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III - ampliar atividades portuárias;

IV - implantar inlfraestrutura portuária e retro portuária, considerando a necessidade de revisão da
acessibilidade e solução de conflitos de usos e a passagem de acesso ao porto e;

V - compatibilizar a barreira física do pátio de manobra da Ferrovia com novos usos e atividades.

Art. 152. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo; 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,5 (um vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 2,5 (dois vírgula cinco);

IV - Taxa de Ocupação Máxima: 70% (setenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: 04 (quatro) pavimentes;

VII - Altura da Edificação: limitada em 24,00m (vinte e quatro metros);

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 3,4 e 5, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F.

SUBSEÇÃO XI

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO L - ND-L

Art. 153. O Núcleo de Desenvolvimento L - ND-L compreende parcelas do território municipal
lindeiras à Rodovia do Sol na qual serão implantadas preferencialmente atividades de inovação
tecnológica e economia criativa, em correlação intensiva com instituições de ensino superior e
pesquisa e de atividades produtivas, com baixo potencial poluidor, visando ao fortalecimento
econômico sustentável do Município e respeitando o potencial turístico e natural da região.

Art.154. Os objetivos do Núcleo de Desenvolvimento L - ND-L são:

I - promover novas oportunidades funcionais da economia criativa e geração de trabalho e renda;

II - implementar operações urbanas consorciadas para o desenvolvimento tecnológico;

III - estimular a sinergia e coexistência entre as atividades tecnológicas com os demais usos urbanos
residencial, comercial e serviços; e
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rV - implantar a infraestrutura de ura Parque Tecnológico.

Art.155. Os parâmetros urbanísticos do Núcleo de Desenvolvimento L - ND-L são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,2 (zero vírgula dois);

II - Coeficiente de Aproveitamento Básico; 1,5 (um vírgula cinco);

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 2,5 (dois vírgula cinco);

rV - Taxa de Ocupação Máxima: 60% (sessenta por cento);

V - Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% (vinte por cento);

VI - Gabarito: 15 (quinze) pavimentos;

VII - Altura da Edificação: limitada era 45,00m (quarenta e cinco metros) ou por interferência em
cones aeroviários;

VIII - Altura Máxima da Edificação: limitada em 52,00m (cinqüenta e dois metros) ou por
interferência em cones aeroviários;

IX - Graus de Impacto Permitidos: 1,2 3, 4 e 5, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

X - Modelo de Parcelamento: MP-F e/ou MP-B.

SEÇÃO VII

ZONA AGRO SUSTENTÁVEL - ZAS

Art. 156. As Zonas Agro Sustentáveis são parcelas do Município de Vila Velha onde se buscará
implementar um conjunto de atividades turísticas, desenvolvidas no meio rural, comprometidas com
a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o
patrimônio cultural e natural da comunidade.

Art. 157. Os objetivos da Zona Agro Sustentável - ZAS são:

I - implementar a produção turística rural;

II - preservar as atividades produtivas nativas de áreas rurais;

III - valorizar a vida no campo e da cultura local;

IV - qualificar a utilização dos recursos naturais;

V - promover áreas de atividades turísticas voltadas ao descanso e lazer;
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VI - promover a agroindústria de baixo impacto e o comércio a ela vinculado.

Art. 158. Os parâmetros urbanísticos da Zona de Agro Sustentável - ZAS são:

I - Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,0 (um);

II - Taxa de Ocupação Máxima: 25% (vinte e cinco por cento);

in - Taxa de Penneabilidade Mínima: 50% (cinqüenta por cento);

rV - Gabarito: 04 (quatro) Pavimentos;

V - Altura da Edificação: limitada em I5,00M (quinze metros);

VI - Altura Máxima da Edificação: limitada por interferência em cones aeroviários;

VII - Graus de Impacto Permitidos: 1, 2 e 3, atendidas as demais condições previstas nesta Lei; e

VIII - Modelo de Parcelamento: MP-I.

CAPÍTULO rv

DO PARCELAMENTO DE SOLO URBANO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 159. O parcelamento do solo para fins urbanos será procedido na forma desta Lei, observadas as
normas gerais constantes da legislação estadual e federal aplicável.

§ 1° Poderão ser objetos de parcelamento urbano os imóveis situados no perímetro urbano delimitado
nesta Lei.

§ 2° Os parcelamentos aprovados por meio de Decretos Mimicipais já registrados anteriormente a
esta Lei, serão executados pelas regras previstas no próprio decreto.

Art. 160. O parcelamento do solo para fins urbanos procede-se sob a forma de loteamento ou
desmembramento.

§ 1" Considera-se loteamento, a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura
de novas vias de circulação, logradouros públicos ou prolongamentos, modificações ou ampliações
das vias existentes.

§ 2" Considera-se desmembramento, a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampbação dos já existentes.
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§ 3° Considera-se lote, o terreno servido de infraestrutura básica, originário de parcelamento do solo,
cujas dimensões atendam aos modelos de parcelamento e normas preconizadas nesta Lei.

§ 4° Considera-se gleba, o terreno que não é originário de loteamento.

Art. 161. Ficam deíinidos os Modelos de Parcelamento conforme estabelecido abaixo, a serem

respeitados nos parcelamentos a serem aprovados por esta municipalidade;

I - Modelo de Parcelamento A - MP-A: área de 125,00 m^ (cento e vinte e cinco metros quadrados) e
testada mínima de 5,00m (cinco metros);

II - Modelo de Parcelamento B - MP-B: área de 250,00 m^ (duzentos e cinqüenta metros quadrados)
e testada mínima de 10,00 m (dez metros);

III - Modelo de Parcelamento C - MP-C: área de 300,00 m^ (trezentos metros quadrados) e testada
mínima de 10,00 m (dez metros);

IV - Modelo de Parcelamento D - MP-D: área de 360,00 m^ (trezentos e sessenta metros quadrados)
e testada minima de 12,00 m (doze metros);

V - Modelo de Parcelamento E - MP-E: área de 450,00 m^ (quatrocentos e cinqüenta metros
quadrados) e testada mínima de 15,00 m (quinze metros);

VI - Modelo de Parcelamento F - MP-F: área de 600,00 m^ (seiscentos metros quadrados) e testada
mínima de 15,00 m (quinze metros);

VII - Modelo de Parcelamento G - MP-G: área de 800,00 m^ (oitocentos metros quadrados) e testada
mínima de 20,00 m (vinte metros);

VIII - Modelo de Parcelamento H - MP-H: área de 2.500,00 m^ (dois mil e quinhentos metros
quadrados) e testada mínima de 25,00 m (vinte e cinco metros); e

IX - Modelo de Parcelamento 1 - MP-1: área de 5.000,00 m^ (cinco mil metros quadrados) e testada
mínima de 25,00 m (vinte e cinco metros).

§ 1° Cada zona urbana terá seu Modelo de Parcelamento incluído dentre os parâmetros urbanísticos.

§ 2° Quando localizado em esquina, a testada do lote deverá ser acrescida do valor do afastamento
frontal aplicável aos Modelos de Parcelamento previstos para a zona, exceto para os casos de
regularização de edificações.

Art. 162. Não será permitido o parcelamento do solo:

I - em áreas onde as condições geológicas não aconselham edificações;

II - em áreas de sítios arqueológicos e Zonas de Especial Interesse Ambiental A - ZEIA-A;
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III - em terrenos que não tenham acesso à via ou logradouro público;

FV - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas
exigências específicas das autoridades competentes;

V - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública ou onde a poluição
impeça condições sanitárias suportáveis, sem que sejam preliminarmente saneados;

VI - em várzeas onde se verifique a ocorrência de turfa;

VII - terrenos alagadíços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o
escoamento das águas; e

VIII - terrenos contíguos a mananciais, cursos d'água, represas e demais recursos hídricos, sem a
prévia manifestação dos órgãos competentes.

Art. 163. Nos parcelamentos não poderão resultar lotes encravados, sem saída direta para via ou
logradouro público, vedada a frente exclusiva para vias de pedestre.

Art. 164. Os lotes resultantes dos parcelamentos não poderão ter a relação entre profundidade e
testada superior a 05 (cinco).

Art. 165. O Município, em casos de necessidade e interesse púbhco, poderá prolongar ou abrir vias
públicas por meio de desapropriação, recebimento em doação ou utilizando-se de instrumentos
urbanísticos previstos no Plano Diretor.

Parágrafo único. Os imóveis lindeiros ou resultantes da abertura da via, se e quando parcelados ou
edificados, deverão submeter-se às disposições e trâmites previstos na legislação municipal aplicável
levando-se em conta a situação inicial da gleba, ou seja, antes do prolongamento ou abertura das
vias.

SEÇÃO II

DO LOTEAMENTO

SUBSEÇÃO I

DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA LOTEAMENTO

Art. 166. Os projetos de loteamento deverão atender aos requisitos urbanísticos estabelecidos nesta
subseção.

Art. 167. As áreas destinadas a sistema de circulação, à implantação de equipamento urbano e
comunitário, bem como aos espaços livres de uso público, serão consideradas áreas púbhcas e não
poderão ser inferiores a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba útil parcelável a ser loteada, na
seguinte proporção:

I - 5% destinados à implantação de equipamentos comunitários;
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II - 5% destinados aos espaços livres de uso público;

III - 25% destinados ao sistema viário.

§ 1° Nos casos em que a área ocupada pelas vias públicas for inferior a 25% (vinte e cinco por cento)
da gleba útil loteada, a diferença existente deverá ser adicionada às áreas de equipamentos
comunitários e espaços livres de uso público.

§ 2" (guando a porcentagem destinada aos espaços livres de uso público não constituírem tuna área
única, uma das áreas deverá corresponder, no mínimo, à metade da área total exigida, sendo que, em
algum ponto de cada área, dever-se-á poder inscrever um círculo com raio mínimo de 12,00m (doze
metros).

§ 3° Por decisão do executivo municipal, as áreas destinadas a espaços livres de uso público e a
equipamentos comunitários a serem doadas ao Município poderão se localizar em outra gleba de
interesse ao Município sendo que, em algum ponto de cada área, dever-se-á poder inscrever um
circulo com raio mínimo de 12,00 m (doze metros).

Art. 168. Os loteamentos e desmembramentos devem seguir os parâmetros urbanísticos para o
sistema viário previstos no Anexo 4 Quadros I.A, Quadro II, Quadro II.A e Quadro III, desta Lei.

§ 1° Para áreas ainda não parceladas voltadas para os eixos estruturantes e eixos de dinamização, ou
seja, das vias arteriais existentes ou projetadas do Mapa de Sistema Viário Mapa G - Mobilidade, o
seu parcelamento deverá respeitar a profundidade máxima dos lotes de 200,OOm (duzentos metros).

§ 2° Nos casos em que os fimdos das áreas não tiverem acesso ao sistema viário, a profundidade dos
lotes poderá ser maior que 200,00m (duzentos metros).

Art. 169. Os loteamentos a serem aprovados limítrofes às margens de encostas de vales deverão
conter via de contorno ou faixa cíclável pavimentadas limitando as mesmas, possibilitando o contato
e proteção com as áreas de interesse ambiental.

§ 1" A via de contorno ou faixa ciclável deverá ter dimensões mínimas para uma via local municipal.

§ 2" A faixa ciclável poderá estar inserida na área de borda arborizada e com tratamento paisagístico.

Art. 170. São considerados urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de
esgotos, iluminação pública, energia elétrica pública e domiciliar, coleta de águas pluviais, rede
telefônica e gás canalizado.

Art. 171. São considerados espaços livres de uso público aqueles destinados às praças, jardins,
parques e demais áreas verdes que não se caracterizem como Área de Preservação Permanente
(APP).

Art 172. Os espaços livres de uso público e as áreas destinadas à implantação de equipamentos
urbanos e comunitários não poderão apresentar declividade supenor a 15% (quinze por cento) e
deverão ser mantidos com a vegetação natural de porte arbóreo, quando houver.
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§ 1° Poderão ser aceitos terrenos naturalmente com declividades superiores, mediante trabalhos de
movimentação de terra necessários para observância do caput deste artigo a serem realizados pelo
empreendedor.

§ 2° Consideram-se comimitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e
similares;

§ 3" Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de
esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.

Art. 173. As vias do loteamento deverão se articular com as vias adjacentes oficiais, existentes ou
projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.

Parágrafo único. Não é permitido o prolongamento de qualquer via, existente ou projetada, com
redução de sua largura.

Art. 174. As ruas previstas para os novos loteamentos, que terminem nas divisas da gleba, deverão
viabilizar futuros prolongamentos.

Parágrafo único. Em novos empreendimentos, contíguos às divisas de loteamentos existentes, tanto
0 prolongamento das vias quanto a solução de retomo daquelas que não sofrerão continuação
deverão obedecer às diretrizes mbanísticas.

Art. 175. A praça de retomo das ruas sem saída terá diâmetro definido nas diretrizes urbanísticas.

Art. 176. Os lotes terão suas dimensões definidas de acordo com o modelo de parcelamento onde
estiverem inseridos.

Art. 177. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 200,00 m (duzentos metros),
perímetro máximo de 600,00 m (seiscentos metros) e área máxima de 20.000,00 m2 (vinte mil
metros quadrados).

Parágrafo único. Nos casos em que a topografia inviabilize a observância do caput poderão sofrer
adequações mediante parecer técnico do setor competente e aprovação do Conselho Municipal da
Cidade - CMC.

Art. 178. O parcelamento do solo para fins urbanos deverá atender quanto à infiaestmtura básica às
seguintes exigências:

1 - implantação da rede de abastecimento e distribuição de águn, com projeto aprovado pela
concessionária responsável pelo serviço;

II - implantação do sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos sanitários e industriais, com
projeto aprovado pela concessionária responsável pelo serviço;

III - implantação da rede de escoamento de águas pluviais;
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rv - implantação da rede de energia elétrica, com projeto aprovado pela concessionária responsável
pelo serviço;

V - pavimentação adequada das vias e assentamento dos meios-fios.

VI - arborização dos canteiros centrais, das rotatórias e das áreas verdes;

VII - nivelamento dos passeios públicos; e

VIII - previsão de acessibilidade para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; e

IX - implantação de sistema com hidrantes urbanos de coluna de acordo com as Normas Técnicas do
Corpo de Bombeiros Militar do ES.

Parágrafo único. O empreendedor deverá ainda estabelecer o sistema de coleta e tratamento dos
resíduos da construção civil gerados durante a implantação do loteamento.

Art. 179. Ao longo das faixas de domínio público, das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a
reserva de uma faixa não edificável de 15,00m (quinze metros) de cada lado, salvo maiores
exigências da legislação específica, destinada a integrar o sistema de circulação.

Parágrafo único. A referida faixa não edificável, no caso de linhas de transmissão de energia
elétrica, obedecerá às normas da concessionária local.

Art. 180. A arborização das vias e das áreas verdes deve ser feita de acordo com as normas
estabelecidas pela Secretaria Municipal responsável pela gestão do Meio Ambiente.

Parágrafo único. O projeto de arborização deverá ser compatível com os projetos complementares
de inlfaestrutura e de fiação aérea dos empreendimentos e deverá ser elaborado em mesma escala da
planta de implantação do empreendimento, contendo memorial descritivo e justificativo de acordo
com o solicitado pela Secretaria Mimicipal responsável pela gestão do Meio Ambiente.

SUBSEÇÃO II

DO LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO

Art. 181. O Loteamento de acesso controlado com fim residencial, misto, ou empresarial,
caracteriza-se pelo perímetro fechado, separado da área loteada da malha viária urbana ou área de
terceiros.

Art. 182. Os espaços livres de uso público e as áreas destinadas aos equipamentos comunitários
deverão ser localizados fora do perímetro do loteamento de acesso controlado.

Art. 183. O direito de uso de bens públicos do loteamento será dado por Instrumento de Concessão
de Uso de Bens Públicos, onde serão estabelecidos os encargos do Concessionário relativos á
destinação, ao uso, á ocupação, á conservação e á manutenção dos bens públicos objetos da
concessão.
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Parágrafo único. A permissão de uso referida no capuí será outorgada, de forma onerosa, a uma
associação de titulares de direitos reais, legalmente constituída.

Art. 184. Para a concessão de uso do sistema viário e inífaestrutura interna do loteamento de acesso

controlado, a pessoa física ou jurídica responsável pelo loteamento deverá instituir uma associação
sob forma de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, composta pelos proprietários e/ou adquirentes de
lotes, que depois de constituida assumirá os direitos e obrigações decorrentes da concessão.

§ 1° Junto com o pedido de diretrizes urbanísticas do loteamento, o interessado deverá sobcitar o
controle de acesso do mesmo e de concessão de direito de uso resolúvel do sistema viário e

infiraestnitura interna do loteamento.

§ 2° Na aprovação final do loteamento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos; a)
Minuta do estatuto da futura associação que deverá ser constituida pelos proprietários e ou
adquirentes de lotes; e b) Identificação dos bens públicos a que se pede concessão de uso.

§ 3° A Concessão de Uso de Bens Públicos terá validade por vinte anos, renováveis por igual prazo,
sucessivamente, a cada vencimento, desde que cumpridos os encargos atribuídos à Associação
estabelecida para o Loteamento.

§ 4° A Associação exercerá a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial, perante a
autoridade licenciadora e aos seus associados, proprietários ou adquirentes de lotes, quanto aos
direitos e obrigações decorrentes da permissão de uso, observado que as relações entre os
proprietários ou adquirentes de lotes e a associação são regidas pelo seu estatuto social aprovado por
no mínimo 2/3 (dois terços) dos titulares de direitos reais.

Art. 185. O fechamento do loteamento deverá adequar-se e integrar-se ao Sistema Viário existente
ou projetado, não interrompendo a continuidade viária pública do Município.

Parágrafo único. Deverá prever a possibilidade de integração futura das vias do loteamento de que
trata este artigo com o sistema viário existente ou projetado.

Art. 186. A Concessão de Uso de bens públicos no loteamento de acesso controlado poderá ser
suspensa caso haja justificativas técnicas que comprovem sua necessidade para viabilizar a expansão
urbana.

Art. 187. A concessão de uso de bens públicos do loteamento de acesso controlado não poderá
impedir o acesso para prestação dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia, gás canalizado,
fornecimento de água potável, esgotamento sanitário, pelas suas concessionárias.

Art. 188. Os proprietários, bem como os titulares de compromisso de transmissão de direitos reais ou
seus sucessores, a titulo singular ou universal, sobre imóveis pertencentes aos loteamentos de acesso
controlado ficam obrigados ás observãncias das normas específicas quanto ao uso e ocupação
previstas nas leis municipais e nas restrições urbanísticas do direito de construir constantes do
memorial e no contrato tipo do referido empreendimento.
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Art. 189. O fechamento do loteamenío poderá ser de muro de alvenaria, desde que 50% (cinqüenta
por cento) vazado ou outro tipo apropriado a critério do empreendedor.

§ 1° Ao longo do perímetro externo do muro de fechamento do loteamento deverá ser implantado via
de contorno para integrar o empreendimento ao território, podendo ser descontado do percentual
mínimo destinado ao sistema viário do loteamento.

§ 2° Deverá ser prevista uma faixa de área verde com tratamento paisagístico ao longo do perímetro
externo de fechamento do loteamento, entre a caixa da via de contorno e o muro do loteamento.

Art 190. A Concessão de Uso de Bens Públicos no loteamento de acesso controlado será suspensa
caso o Concessionário dê ao empreendimento destinação diversa da estabelecida no contrato ou do
termo, ou ainda descumpra cláusula resolutória do ajuste, perdendo nestes casos as benfeitorias de
qualquer natureza.

Art. 191. A gestão do loteamento de acesso controlado implica que a manutenção da inffaestrutura
básica fica a cargo do Concessionário, custeada por todos os titulares de lotes, respeitada a
individualização e proporcionalidade em relação a cada lote, sendo responsabilidade do
empreendedor a manutenção correspondente aos lotes não alienados.

Art. 192. A concessão poderá ser dada aos loteamentos que obtiveram a sua aprovação através de
Decreto Municipal e o devido registro no Registro Geral de Imóveis até a aprovação desta Lei,
seguindo as normas previstas nessa Subseção.

Art. 193. A aprovação, registro e implantação dos loteamentos de acesso controlado deverão
respeitar os procedimentos indicados para os loteamentos previstos nesta Lei.

SUBSEÇÃO III

DAS DIRETRIZES URBANÍSTICAS

Art. 194. O processo de aprovação dos projetos de parcelamento do solo para fíns urbanos terá inicio
com a fixação de diretrizes urbanísticas, ambientais e de mobilidade urbana.

Parágrafo único. As diretrizes ambientais serão elaboradas pela Secretaria Municipal responsável
pela gestão do meio ambiente.

Art. 195. A solicitação das diretrizes urbanísticas será feita mediante requerimento do proprietário
ou seu representante legal, contendo a seguinte documentação mínima:

I - certidão de ônus atualizada da gleba ou lote, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do
município;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba ou lote;
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III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
do autor da planta planialtimétrica e comprovante de pagamento;

IV - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor da planta planialtimétrica;

V - planta planialtimétrica da gleba ou lote, georreferenciada no datum SIRGAS 2000 ou WGS 84,
em escala legível, com curvas de mvei de metro em metro, assinada pelo proprietário ou seu
representante legal e por profissional legalmente habilitado, onde constem as seguintes informações;

a) denominação, situação, limites e divisas perfeitamente definidas, com a indicação das
propriedades lindeiras, área e demais elementos de descrição e caracterização de imóveis;

b) indicação, com a exata localização, até a distância de 200,00m (duzentos metros) das divisas da
gleba objeto do pedido:

1 - nascentes, praias, cursos d'água, lagoas, reservatórios d'água naturais e bens e mamfestações de
valor histórico e natural;

2 - florestas, bosques e demais formas de vegetação natural;

3 - construções existentes com a indicação de suas atividades e em especial, de bens e manifestações
de valor histórico e cultural;

4 - ferrovias, rodovias e duíovias e de suas faixas de domínio;

5 - armamentos contíguos ou vizinhos a todo o perímetro da gleha de terreno, das vias de
comunicação, das áreas livres dos equipamentos urbanos e comunitários existentes, com as
respectivas distâncias da área a ser loteada;

6 - serviços públicos existentes, com a distância das divisas da gleba de terreno a ser parcelada.

c) o tipo de uso predominantemente a que o loteamento se destina.

VI - arquivo digital da planta planialtimétrica descrita no inciso V.

Art. 196. Nos projetos de parcelamento do solo que envolvem terreno de marinha, seus acrescidos e
marginais, deverão ser solicitadas instmções ao órgão competente.

Art. 197. Nos projetos de parcelamento do solo que interfiram ou que tenham ligação com a rede
rodoviária oficial, deverão ser solicitadas instruções para a constmção de acessos, ao Departamento
Nacional de Infiaestmtura de Transporte - DNIT ou Departamento Estadual de Rodagem - DER-ES,
conforme o caso.

Art. 198. A Secretaria Municipal responsável pelo desenvolvimento urhano, ouvidos os órgãos que
vierem a ser necessários, formulará documento final com as diretrizes municipais, que conterá no
mínimo:
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I - critérios para o uso e ocupação do solo, segundo o tipo de parcelamento e sua localização em
zonas urbanas previstas no Plano Diretor Municipal;

II - as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que compõem o sistema viário básico do Município,
próximas ao loteamento pretendido;

III - a indicação dos bens identificados como de interesse de preservação;

rv - a delimitação das ZEIA, Áreas de Proteção Ambiental (APA) e Área de Preservação
Permanente (APP);

V - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamentos comunitários e dos espaços
livres de uso público;

VI - as faixas sanitárias de terreno, necessárias ao escoamento das águas pluviais;

VII - as faixas não edifícáveis de, no mínimo, 15,00m (quinze metros) de cada lado, ao longo das
faixas de domínio público das rodovias, ferrovias, dutos e linhas de transmissão; e

VIII - as faixas não edifícáveis ao longo dos canais, rios e córregos.

Art. 199. As diretrizes urbanísticas fixadas para a área a ser parcelada, vigorarão pelo prazo
improrrogável de 04 (quatro) anos.

Parágrafo único. As diretrizes urbanísticas, dentro do prazo acima estipulado, podem sofi"er
alterações, caso a legislação pertinente se altere em seu prazo de vigência ou haja interesse público
justificado.

SUBSEÇÃO IV

DO ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA

Art. 200. Deverá ser elaborado Estudo de Viabilidade Urbanística - EVU para loteamentos, antes de
sua aprovação final.

Art. 201. A aprovação do Estudo de Viabilidade Urbanística - EVU será feita mediante requerimento
do proprietário ou seu representante legal, observadas as diretrizes urbanísticas fixadas e a seguinte
documentação mínima:

I - certidão de ônus atualizada da gleba ou lote, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do
município;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba ou lote;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
do autor do projeto e cópia de comprovante de pagamento;
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rv - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor do projeto;

V - comprovação de abertura de processo de licenciamento ambiental;

VI - declaração das concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, quanto à viabilidade de
atendimento da gleba ou lote a ser parcelado;

VII - projeto preliminar do parcelamento, georreferenciado no datum SIRGAS 2000 ou WGS 84, em
escala legivel, elaborado sobre o levantamento planialtimétrico de que trata esta Lei e assinado pelo
proprietário ou seu representante legal e por profissional legalmente habilitado, contendo os
seguintes elementos;

a) a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões;

b) as áreas públicas, com as respectivas dimensões e área;

c) o sistema de vias com a respectiva hierarquia; e

d) quadro demonstrativo, contendo a área total do loteamento, as áreas úteis, públicas e comunitárias.

VIII - anteprojeto do sistema de escoamento das águas pluviais, indicando o local de disposição;

IX - arquivo digital do projeto descrito no inciso VII.

Art. 202. Julgadas satisfatórias as condições técnicas e formais propostas no EVU e satisfeitos os
aspectos referentes ao regime urbanístico, traçado e equipamentos urbanos e comunitários, o mesmo
será aprovado, juntamente com advertência de que o documento não tem valor para efeito de registro
no Cartório de Registro de Imóveis.

§ 1" No carimbo das plantas referidas no caput deve constar, como título e em destaque, a expressão
"Estudo de Viabilidade Urbanística".

§ 2° O EVU aprovado poderá sofrer alterações, caso a legislação pertinente se altere em seu prazo de
vigência ou haja interesse público justificado.

SUBSEÇÃO V

DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO

Art. 203. Os projetos de loteamento deverão ser aprovados pela Secretaria Municipal responsável
pelo desenvolvimento urbano, após obtenção de Licença Ambiental Prévia da Secretaria Mimicipal
responsável pela gestão do Meio Ambiente.

Art. 204. A aprovação do projeto de loteamento será feita mediante requerimento do proprietário ou
seu representante legal, observadas as diretrizes urbanísticas e ambientais fixadas, o EVU aprovado e
a seguinte documentação mínima:
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I - certidão de ônus atualizada da gleba, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do municipio;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
do autor dos projetos e comprovante de pagamento;

rv - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor do projeto;

V - licença ambiental prévia, emitido pelo órgão ambiental competente;

VI - declaração das concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, quanto à viabilidade de
atendimento da gleba a ser parcelada;

VII - projeto do loteamento, georreferenciado no datum SIRGAS 2000 ou WGS 84, em escala
legível, assinado pelo proprietário ou seu representante legal e por profissional legalmente habilitado,
contendo as seguintes indicações e informações:

a) o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

b) a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração; c) as áreas
públicas, com as respectivas dimensões e áreas;

c) o sistema de vias com a respectiva hierarquia;

d) as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, pontos de tangência e ângulos;

e) a indicação do alinhamento e nivelamento das vias projetadas;

f) quadro demonstrativo da área total, discriminando as áreas de lotes, áreas públicas e comumtárias,
com a respectiva localização e percentuais.

VIII - perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação local e praças, em escala
legível;

IX - memorial descritivo do projeto contendo, obrigatoriamente, pelo menos:

a) denominação, área, situação, limites e confrontações da gleba;

b) a descrição do loteamento com as características;

c) as condições urbanísticas do loteamento e as diretrizes fixadas nesta Lei;

d) a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato de registro do
loteamento;

e) indicação e especificação dos encargos e obras que o loteador se obriga quanto à infraestrutura;
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X - arquivo digital contendo todos os documentos elencados anteriormente.

SUBSEÇÃO VI

DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMEIVTO

Art. 205. Cumpridas as exigências legais, se o projeto de loteamento estiver em condições de ser
aprovado, o proprietário ou representante legal deverá assinar um Termo de Compromisso, no qual
constará obrigatoriamente, no mínimo:

I - expressa declaração do proprietário ou representante legal, obrigando-se a respeitar o projeto
aprovado e o cronograma de obras;

II - indicação das quadras e lotes gravados com a garantia hipotecária;

in - indicação das obras a serem executadas pelo proprietário ou representante legal e dos prazos em
que se obriga a efetuá-la.

Art. 206. Preenchidos os requisitos dispostos no artigo anterior, a Secretaria Municipal responsável
pelo desenvolvimento urbano encaminhará o processo ao Prefeito Municipal, que editará Decreto de
aprovação do loteamento.

SUBSEÇÃO VII

DO REGISTRO DO LOTEAMENTO

Art. 207. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de aprovação do projeto, o
proprietário deverá registrar o loteamento no Registro Geral de Imóveis, sob pena de caducidade da
aprovação.

Art. 208. O projeto de loteamento aprovado poderá ser modificado, mediante solicitação do
interessado, antes de seu registro no Cartório de Registro Geral de Imóveis ou cancelado, nas
hipóteses previstas no art. 23 da Lei 6766, de 19 de dezembro de 1979 e alterações.

Art. 209. Somente após a efetivação do registro do projeto de loteamento no Registro Geral de
Imóveis, o loteador poderá iniciar a venda dos lotes.

Art. 210. O responsável pelo loteamento fica obrigado a fornecer, no mês de janeiro de cada ano, ao
Cadastro Imobiliário Urbano Municipal, a relação dos lotes que no ano anterior tenham sido
alienados definitivamente ou mediante compromisso de compra e venda, mencionando o nome do
comprador, o endereço, o número da quadra e do lote e o valor do contrato de venda.

Art. 211. Os espaços livres de uso público, as vias e praças, e as áreas destinadas aos equipamentos
comunitários, constantes do projeto e do memorial descritivo aprovados, não poderão ter sua
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destinação alterada pelo loteador, desde o registro do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade
da licença ou desistência do loteador, devendo ser observadas, neste caso, as exigências do artigo 23,
da Lei Federal n° 6766, de 19 de dezembro de 1979.

Parágrafo único. Desde a data do registro do loteamento, passam a integrar ao domínio do
Mimicípio as vias, praças, as áreas destinadas à implantação dos equipamentos comunitários e os
espaços livres de uso público, constantes do projeto e memorial descritivo aprovados.

SUBSEÇÃO Vlll

DA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO

Art. 212. É obrigatória, no loteamento, a realização das obras constantes dos projetos aprovados,
sendo de responsabilidade do proprietário ou representante legal, a sua execução, que será fiscalizada
pelos órgãos competentes.

Art. 213. A concessão do Alvará de Licença para inicio das obras para execução do loteamento será
feita mediante requerimento do proprietário ou seu representante legal no processo administrativo de
aprovação, observado o loteamento aprovado e a seguinte documentação mínima:

I - projeto de meio-fio e pavimentação das vias de circulação;

II - projeto completo do sistema de alimentação e distribuição de água e respectiva rede de
distribuição, aprovado pelo órgão competente responsável pelo serviço de distribuição de água,
indicando a fonte abastecedora e volume;

III - projeto completo do sistema de esgoto sanitário aprovado pelo órgão competente, indicando a
forma de coleta, tratamento e o local do lançamento dos resíduos e a forma de prevenção dos efeitos
deletérios;

IV - projeto completo da rede de escoamento das águas pluviais, indicando e detalhando o
dimensionamento e os caimentos coletores, assim como o local de lançamento, conforme:

a) planta baixa em escala legível, onde será traçado ao longo de todas as vias públicas a rede de
drenagem, os poços de visita e as bocas de lobo coletoras;

b) perfis longitudinais de cada trecho, em escala legível, apresentando o "greide" de rua e o coletor,
sendo necessário cotar a profundidade de cada poço de visita existente, sobre a linha que o
representa, devendo ser expresso ainda, na parte superior do coletor, o número do trecho e seu
comprimento e, na parte inferior, separados por traços de união, diâmetro, a vazão e a dechvidade
correspondente;

c) memorial descritivo e justificativo da solução apresentada e especificações de materiais a serem
empregados, em documentos digitalizados, bem como as planilhas de cálculo, todas assinadas pelo
autor do projeto;
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V - projeto completo da rede de energia elétrica, aprovado pelo órgão competente, obedecendo a suas
medidas, padrões e normas.

VI - projeto de iluminação pública aprovado pelo órgão mumcipal competente;

VII - projetos especiais, tais como: obras de arte e muro de contenção, a critério do órgão municipal
competente, quando for o caso;

VIII - cronograma de execução das obras, com a duração máxima de 4 (quatro) anos, constando de,
no mínimo:

a) locação das ruas e quadras;

b) serviço de terraplanagem e preparo do solo;

c) assentamento de meios-fíos e obras de pavimentação viária com as características geométricas,
inffaestruturas e paisagísticas das vias;

d) instalação das redes de abastecimento de água e energia elétrica;

e) implantação das redes de escoamento de águas públicas e iluminação Pública, quando for o caso;

f) outras obrigações constantes dos projetos aprovados.

IX - Licença Municipal de Instalação - LMI; e

X - arquivo digital contendo todos os documentos elencados anteriormente.

Art. 214. O Alvaiá de Licença paia início das obras deverá ser requerido à Prefeitura pelo
interessado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação do
Decreto de aprovação do loteamento, caracterizando-se o início da obra pela abertura e nivelamento
das vias de circulação.

§ 1" O prazo máximo para o término das obras é de 02 (dois) anos, a contar da data de expedição do
Alvará de Licença.

§ 2° O prazo estabelecido no § 1° deste artigo poderá ser prorrogado, a pedido do interessado, por
período não superior a dois anos.

§ 3° Durante as obras de implantação do loteamento é obrigatório manter, em local bem visível, placa
de, no mínimo, 3,00m (três metros) x 9,00m (nove metros), informando: nomes, títulos, registros,
endereços dos responsáveis técnicos pelo projeto e pela execução do parcelamento, bem como nome
do empreendimento e sua área total, número total de seus lotes e do respectivo alvará de licença para
início das obras.

§ 4" A placa de que trata o § 3° deste artigo, deverá seguir o padrão definido pela Secretaria
Municipal responsável pelo desenvolvimento urbano.
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§ 5° É obrigatório manter no local das obras do loteamento, durante toda sua execução, um exemplar
completo do projeto licenciado, com o respectivo alvará e licença ambiental.

Art. 215. A execução das obras poderá ser feita por fases, segundo prioridades estabelecidas pela
Prefeitura Municipal, mas sem prejuízo do prazo fixado para a sua conclusão.

Art. 216. A execução das obras deverá ser garantida pelo loteador, mediante hipoteca de, no mínimo,
30% (trinta por cento) dos lotes.

Parágrafo único. A hipoteca poderá ser substituída por apólice de seguro garantia hipotecária e
caução em dinheiro, em favor do Município de Vila Velha, em valor suficiente para suportar os
custos das obras de infraestrutura.

Art. 217. A garantia será liberada, à medida que forem executadas as obras, na seguinte proporção;

I - 10% (dez por cento), quando concluída a abertura das vias e a demarcação dos lotes;

II - 10% (dez por cento), quando concluído o assentamento de meio-fio;

III - 10% (dez por cento), quando concluídas as obras de drenagem

rV - 30% (trinta por cento), quando concluída a instalação das redes de abastecimento de água e
energia elétrica;

V - 40% (quarenta por cento), quando concluídos os demais serviços.

Parágrafo único. O inicio de edificações, nos novos loteamentos, somente será permitido após
inscrição do projeto do loteamento no Registro Geral de Imóveis competente e do término das obras
de implantação, e após emissão do alvará de conclusão de infraestrutura e licença ambiental de
operação pelo órgão licenciador.

SEÇÃO III

DO LOTEAMENTO EMPRESARIAL

Art. 218. Os loteamentos destinados a uso empresarial deverão estar localizados nas Zonas de
Especial Interesse Empresarial.

Art. 219. As glebas a serem parceladas para a implantação de loteamentos destinados a uso
predominantemente industrial deverão atender aos seguintes requisitos:

I - quanto às dimensões mínimas dos lotes, deverá ser observado o modelo de parcelamento do local;

II - quanto às condicionantes ambientais, conforme licença ambiental emitida pelo órgão
competente;
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III - quanto ao percentual de áreas públicas, este não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) da
gleba, observada a seguinte proporção:

a) 15% (quinze por cento) para o sistema viário;

b) 5% (cinco por cento) para espaços livres de uso público;

c) 10% (dez por cento) para equipamentos comunitários;

IV - quanto à infraestrutura básica:

a) implantação da rede de abastecimento e distribuição de água, com projeto aprovado pela
concessionária responsável;

b) implantação do sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos industriais e sanitários, com
projeto aprovado pela concessionária responsável;

c) implantação da rede de escoamento de águas pluviais;

d) implantação da rede de energia elétrica, com projeto aprovado pela concessionária responsável;

e) pavimentação adequada das vias e assentamento dos meios-fíos.

Parágrafo único. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 400,00m (quatrocentos
metros) de comprimento e área máxima de 80.000,00m^ (oitenta mil metros quadrados).

Art. 220. Os loteamentos empresariais linútrofes às áreas de interesse ambiental deverão conter via
de contorno ou faixa ciclável pavimentadas limitando as mesmas, contendo uma borda com
arborizaçào e tratamento paisagístico entre a via e a área ambiental, possibilitando o contato e
proteção com as áreas de interesse ambiental

Parágrafo único. A faixa ciclável deverá ter dimensões mínimas para irnia via local mimicipal e
poderá estar inserida na área de borda arborizada e com tratamento paisagístico.

Art. 221. A aprovação, o registro e a implantação dos loteamentos empresariais deverão respeitar os
procedimentos indicados para os loteamentos previstos nesta Lei.

Art. 222. O funcionamento dos loteamentos empresariais, além do disposto nesta e demais
legislações relacionadas, deverá apresentar anualmente jimto ao Licenciamento Ambiental de suas
empresas componentes, o sistema de coleta de resíduos gerados pelo funcionamento de suas
atividades.

SEÇÃO IV

DO DESMEMBRAMENTO
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Art. 223. As glebas em processo de desmembramento, inseridas no perímetro urbano, superiores a
20.000,00m^ (vinte mil metros quadrados), deverão destinar, no mínimo, 10% (dez por cento) da área
útil parcelável da gleba para equipamentos comunitários, espaços livres de uso público ou ampliação
do sistema viário mimicipal.

SUBSEÇÃO r

DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO

Art. 224. O processo de aprovação do projeto de desmembramento será feito mediante requerimento
do proprietário ou seu representante legal, á Prefeitura Municipal, contendo a seguinte documentação
mínima;

I - certidão de ônus atualizada da gleba, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do município;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba;

in - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
do autor dos projetos e comprovante de pagamento;

rV - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor do projeto;

V - projeto do desmembramento, georreferenciado no datum SIRGAS 2000 ou WGS 84, em escala
legível, assinado pelo proprietário ou seu representante legal e por profissional legalmente habilitado,
contendo as seguintes indicações e informações:

a) indicação na gleba total do desmembramento objeto do pedido:

1 - dos armamentos contíguos ou vizinhos a todo perímetro da gleba;

2 - das ferrovias, rodovias, dutos e de suas faixas de domínio;

3 - de construções existentes.

b) o tipo de uso predominante a que o desmembramento se destina;

c) indicação da divisão de lotes pretendida na gleba, com as respectivas dimensões e numeração;

d) as dimensões lineares e angulares, com raios, pontos de tangência e ângulos;

e) quadro demonstrativo da área total discriminando as áreas de lotes bem como as áreas livres de
uso público e as de equipamentos comunitários, nos casos definidos nesta Lei.

VI - memorial descritivo do projeto contendo, obrigatoriamente, pelo menos;

a) denominação, área, situação, limites e confrontações da gleba;
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b) a descrição do desmembramento com as características; e

c) a indicação das áreas livres de uso público e as de equipamentos comunitários que passarão ao
domínio do Município no ato de registro do desmembramento nos casos definidos nesta Lei.

VII - arquivo digital do projeto descrito no inciso V.

Art. 225. Para áreas ainda não parceladas voltadas para as vias arteriais ou projetadas no sistema
viário, em que os fundos das áreas não tiverem acesso ao sistema viário, a profundidade dos lotes
poderá ser maior que 200,00m (duzentos metros), limitado a 400,00m (quatrocentos metros).

Art. 226. Os espaços livres de uso público e as áreas destinadas à implantação de equipamentos
comunitários a serem doados não poderão apresentar declividade superior a 15% (quinze por cento).

Parágrafo único. Os espaços livres de uso público deverão ser mantidos com a vegetação natural de
porte arbóreo, quando houver.

SUBSEÇÃO II

DO REMEMBRAMENTO OU DESDOBRO

Art. 227. A aprovação do projeto de remembramento ou desdobro será feita mediante requerimento
do proprietário ou seu representante legal, contendo a seguinte documentação mínima:

I - certidão de ônus atualizada da gleba ou lote, emitida pelo Registro Geral de Imóveis do
município;

II - documentação pessoal ou constitutiva do proprietário da gleba ou lote;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
do autor do projeto e cópia de comprovante de pagamento;

rV - certidão negativa dos tributos municipais do imóvel e do autor do projeto;

V - projeto de remembramento ou desdobro;

VI - arquivo digital do projeto descrito no inciso VII;

VII - cópia de contratos de pennuta do imóvel, devidamente registrados, quando necessário.

§ 1° Considera-se remembramento a alteração das dimensões de glebas ou lotes e que implique em
junção, seguida ou não de subdivisão, de parte ou de todo o parcelamento, sem alteração do sistema
viário, dos percentuais de espaços livres de uso público ou de áreas destinadas a equipamentos
comunitários, desde que os lotes sejam contíguos e pertencentes ao mesmo proprietário.

Autoria: Poder Executivo



Continuação Aut. de Lei Complementar n° 063/2018

CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

'(Deusseja hinioíh'

§ 2" Considera-se desdobro a alteração das dimensões de lotes pertencentes a loteamento aprovado
pela municipalidade e que implique em redivisão de lote, sem alteração do sistema viário, dos
percentuais de espaços livres de uso público ou de áreas destinas a equipamentos comunitários.

Art. 228. Aplicam-se ao remembramento, no que couberem, as disposições relavas aos requisitos
virbanísticos do loteamento, estabelecidos na Seção II.

Art. 229. Os remembramentos e desdobros serão realizados por intermédio de emissão de certidão
do Responsável pelo setor de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Mobilidade.

§ 1° Nos casos de remembramento de áreas que envolvam zonas com índices diferentes, será sempre
adotado o índice da gleba de maior testada para a via pública.

§ 2" No caso de aprovação de desdobro de lote onde há edificação com certificado de conclusão e
registrada no Registro Geral de Imóveis, a aprovação dependerá do atendimento aos parâmetros
urbanísticos definidos na legislação pertinente, de forma a não tomar a edificação regular em
irregular.

§ 3° As glebas em processo de remembramento, superiores a I0.000,00m^ (dez mil metros
quadrados), deverão destinar, no mínimo, 10% (dez por cento) da área útil parcelável da gleba para
equipamentos comunitários e espaços livres de uso público, desde que não tenham sido doados os
percentuais de áreas em processos anteriores de loteamento ou desmembramento.

SEÇÃO V

DOS LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL

Art. 230. A infraestrutura básica dos lotearaentos para habitação de interesse social deverá observar,
no mínimo, os seguintes requisitos:

I - vias de circulação pavimentadas, meio fio e sarjeta;

II - soluções para a coleta e o escoamento das águas pluviais, podendo-se aceitar soluções
alternativas, desde que aprovadas e licenciadas pelos órgãos ambientais competentes;

III - rede de abastecimento de água potável;

IV - soluções para esgotamento sanitário, podendo-se aceitar soluções alternativas, desde que
aprovadas e hcenciadas pelos órgãos ambientais competentes;

V - rede de energia elétrica domiciliar e de iluminação pública.

§ 1° Os lotes terão uma área mínima de 125,00 m^ (cento e vinte cinco metros quadrados), com
testada mínima de 5,00m (cinco metros).
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§ 2" O sistema viário deverá atender às condições técnico-construtivas e de viabilidade social,
econômica e ambiental de cada caso, definidas pelo Órgão responsável pela Mobilidade Urbana.

Art. 231. As obras de urbanização propostas para os loteamentos de habitação de interesse social, a
partir do disposto nas Leis Federais 6.766/79 e suas alterações e nesta lei, deverão ser submetidas à
aprovação dos órgãos mimicipais competentes.

Art. 232. Os órgãos municipais competentes cuidarão para garantir, em cada caso específico, o
equilíbrio entre as condições mínimas de preservação ambiental, habitabilidade, salubridade e
segurança e a viabilidade técnica e econômica do empreendimento.

Art. 233. A aprovação de loteamentos de interesse social obedecerá ao rito processual da aprovação
de demais loteamentos.

Art. 234. Os loteamentos de interesse social só poderão ser aprovados em Zonas de Especial
Interesse Social - ZEIS.

CAPITULO V

DOS CONDOMÍNIOS POR UNIDADES AUTÔNOMAS

Art 235. Considera-se condomínio por unidades autônomas, as edificações ou conjimtos de
edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si,
destinadas a fins residenciais ou não residenciais, que poderão ser abenados, no todo ou em parte,
objetivamente considerados, e constituirá cada unidade, propriedade autônoma, sujeita às limitações
desta lei.

Art. 236. A instituição de condomínio por unidades autônomas, prevista na Lei Federal n° 4591, de
16 de dezembro de 1964, observará as especificações contidas nesta lei, dependerá de prévia
aprovação do Poder Público Municipal, através do Setor responsável pela aprovação e ocorrerá sob a
forma de:

I - condomínio por unidades autônomas, constituído por edificações térreas ou assobradadas, com
características de habitação unifamiliar;

II - condomínio por unidades autônomas, constituído por edificações de dois ou mais pavimentos,
com características de habitação multifamiliar;

III - condomínio por unidades autônomas, constituídos por edificações térreas ou assobradadas,
casas geminadas e edificações de 02 (dois) ou mais pavimentos, com características de habitação
multifamiliar construídas em um mesmo empreendimento;

IV - condomínio por unidades autônomas, constimidos por edificações de dois ou mais pavimentos,
com características de uso misto de comércio, serviços e residencial; e
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V - condomínio empresarial, constituído por edificações destinadas ao uso industrial, comercial e de
serviços.

§ 1° Os condomínios por unidades autônomas somente serão permitidos nas zonas urbanas definidas
para tanto.

§ 2° As frações dos condomínios de unidades autônomas, aprovados pela Prefeitura, são
consideradas indivisíveis.

§ 3" No memorial descritivo do projeto de condormnio horizontal, deverá ser especificado a condição
de uso da área somente para condoim'nio horizontal e a proibição da subdivisão em lotes, a ser
registrado no Registro Geral de Imóveis.

Art. 237. As dimensões dos condomínios por unidades autônomas deverão observar os seguintes
critérios:

I - os condomínios, por unidades autônomas para fins residenciais e mistos deverão observar as
seguintes dimensões:

a) dimensão máxima da testada de 200,00 m (duzentos metros); e

b) área máxima de 80.000,00 m^ (oitenta mil metros quadrados).

II - os condomínios empresariais deverão observ ar as seguintes dimensões:

a) dimensão máxima da testada de 200,00 m (duzentos metros); e

b) área máxima de 200.000,00 m^ (duzentos mil metros quadrados).

§ 1° As Zonas de Especial Interesse Ambiental não serão computadas para efeito da definição das
áreas máximas das glebas para implantação dos condomínios.

§ 2° Os condomínios serão responsáveis pela proteção, manutenção e recuperação das zonas de
proteção ambiental inseridas em seus respectivos perímetros.

Art. 238. Os condomínios por umdades autônomas deverão atender os seguintes requisitos:

I - as áreas livres de uso comum, destinadas a jardins, acessos e equipamentos para lazer e recreação,
ou vinculadas a equipamentos urbanos, corresponderá à área igual ou superior a 30% (trinta por
cento) da área total da gleba do terreno quando em glebas ou lotes maior de 10.000 m^ e de 15%
(quinze por cento) em glebas menores que 10.000,00 m^ (dez mil metros quadrados), com exceção
dos residenciais multifamiliares com no máximo 08 (oito) unidades, estes dispensados das exigências
deste inciso;

II - será exigida uma doação de 5% (cinco por cento) do total da área do empreendimento, para
implantação de equipamentos comunitários, em locais de livre acesso ao púbhco, para
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empreendimento com mais de 400 (quatrocentas) unidades autônomas ou mais de 15.000,00 m^
(quinze mil metros quadrados);

III - para os condomínios previstos nesta lei, os muros com testadas para as vias públicas deverão ser
construídos intercalados por elementos vazados que dê visibilidade à parte interna, na proporção de
50% (cinqüenta por cento) de sua área e altura máxima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros);

rV - a delimitação das Zonas de Especial Interesse Ambiental deverá ser feita de modo a não impedir
o livre fluxo da fauna silvestre;

V - elaborar e implantar projeto de calçadas contemplando o paisagismo e arborização nos moldes
definidos pelo Município e seguindo as normas de acessibilidade para portadores de deficiência;

VI - propor e implantar projeto de iluminação para as vias internas do condomínio;

VII - observar as exigências de vagas de garagens dispostas para os casos de condonünio por
unidades autônomas;

VIII - aplicação, relativamente às edificações, dos parâmetros de controle urbanístico conforme
zoneamento onde estejam inseridas;

IX - As vias principais de acesso ao condomínio deverão possuir faixa de rolamento com dimensões
de, no mínimo, 06 (seis) metros de largura, a entrada principal de veículos deverá apresentar
condições mínimas para o acesso de viaturas de bombeiros;

X - Nas esquinas e nos canteiros centrais internos aos empreendimentos, deverão ser executados
dispositivos para facilitar a travessia de pessoas com dificuldade de locomoção, de acordo com a
legislação vigente e com as normas da NBR 9050 da ABNT ou a que a substituir;

XI - O afastamento mínimo lateral das unidades em relação aos limites da unidade autônoma,
constituído por edificações térreas ou assobradadas, com características de habitação unifamiliar,
excetuando-se a tipologia de casas geminadas, deverá ser de 1,50 m (um metro e cinqüenta
centímetros);

XII - O afastamento mínimo de fundos das unidades em relação aos limites da unidade autônoma,
constituído por edificações térreas ou assobradadas, com características de habitação unifamiliar,
deverá ser de 3,00 metros; e

XIII - a quota de terreno para cada unidade deverá atender ao Modelo de Parcelamento da zona.

§ 1° Em se tratando de mais de um condomínio de um mesmo proprietário em áreas contíguas, serão
observadas as áreas totais dos empreendimentos para o cálculo das áreas a serem doadas.

§ 2° As áreas que estiverem situadas em Zonas de Especial Interesse Ambiental, Área de Preservação
Permanente (APP) e Reserva Legal serão excluídas do cálculo das áreas a serem doadas.
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§ 3° A implantação do condomínio por unidades autônomas não deverá obsíaculizar a continuidade
do sistema viário público existente ou projetado.

Art. 239. É obrigação do empreendedor, na instituição de condomínio por imidades autônomas, a
instalação de redes e equipamentos para abastecimento de água potável, energia elétrica e iluminação
das vias condominiais, redes de drenagem pluvial, sistema de coleta, tratamento e disposição de
esgotos sanitários, e obras de pavimentação e de execução de calçadas.

Art. 240. Quando as glebas de terreno, sobre os quais se pretenda a instituição de condomímo por
unidades autônomas, não forem servidas pelas redes públicas de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, drenagem pluvial, energia elétrica e Estação de Tratamento de Esgoto, tais
serviços serão implantados e mantidos pelos condôminos, devendo sua implantação ser comprovada,
previamente, mediante projetos técnicos submetidos à aprovação das empresas concessionárias de
serviço público e sua operação somente será autorizada após licenciamento nos órgãos ambientais
competentes.

Art. 241. As obras relativas às edificações e instalações de uso commn deverão ser executadas,
simultaneamente, com as obras das áreas de utilização exclusiva de cada umdade autônoma.

§ 1° Consideram-se áreas de uso commn àquelas destinadas a jardins, vias de acesso, calçadas
internas e equipamentos para lazer e recreação.

§ 2° A concessão do certificado de conclusão para edificações implantadas na área de utilização
exclusiva de cada unidade autônoma, fica condicionada à completa e efetiva execução das obras de
infi^aestrutura e as relativas às edificações e instalações das áreas de uso comum, de acordo com o
cronograma previsto no Termo de Compromisso aprovado pelos órgãos técnicos mumcipais.

Art. 242. Os condomínios empresariais só serão admitidos em zonas de uso onde a atividade
industrial seja permitida.

SEÇÃO II

DOS CONDOMÍNIOS DE LOTES

Art. 243. Considera-se condomínio de lotes o conjunto das frações ideais, proporcionais à área do
solo de cada unidade autônoma, se restringindo a construção das edificações de uso comum do
condomínio.

§ 1" A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada umdade
autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato da instituição.

§ 2° Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura do condomínio
ficará a cargo do empreendedor.
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§ 3° No Registro de Imóveis do projeto de condomínio de lotes, deverá ser especificada a condição
de uso da área privativa de cada condômino, conforme aprovação da Secretaria responsável pelo
Desenvolvimento Urbano.

§ 4" Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio por unidades
autônomas, respeitada a legislação urbanística.

Art. 244. As dimensões dos condomínios de lotes deverão observar os seguintes critérios:

I - dimensão máxima da testada de 200 m (duzentos metros); e

II - área máxima de 80.000 m^ (oitenta mil metros quadrados).

§ 1° As Zonas de Especial Interesse Ambiental não serão computadas para efeito da definição das
áreas máximas das glebas para implantação dos condomínios.

§ 2" Os condomínios serão responsáveis pela proteção, manutenção e recuperação das áreas de
proteção ambiental inseridas em seus respectivos perímetros.

Art. 245. Os condomínios de lotes deverão atender os seguintes requisitos:

I - as áreas livres de uso comum, destinadas a jardins, acessos e equipamentos para lazer e recreação,
ou vinculadas a equipamentos urbanos, conesponderá à área igual ou superior a 30% (trinta por
cento) da área total da gleba do terreno quando em glebas ou lotes maior de 10.000,00 m^ (dez mil
metros quadrados) e de 15% (quinze por cento) em glebas menores que 10.000,00 m^ (dez mil metros
quadrados);

II - será exigida uma doação de 5% (cinco por cento) do total da área do empreendimento, para
implantação de equipamentos comunitários, em locais de livre acesso ao público, para
empreendimento com mais de 400 (quatrocentas) umdades autônomas ou mais de 15.000,00m2
(quinze mil metros quadrados);

III - para os condomínios previstos nesta lei, os muros com testadas para as vias públicas deverão ser
construídos intercalados por elementos vazados que dê visibilidade à parte interna, na proporção de
50% (cinqüenta por cento) de sua área e altina máxima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros);

rv - a delimitação das Zonas de Especial Interesse Ambiental deverá ser feita de modo a não impedir
o livre fluxo da fauna silvestre;

V - elaborar e implantar projeto de calçadas contemplando o paisagismo e arborização nos moldes
definidos pelo Municipio e seguindo as normas de acessibilidade para portadores de deficiência;

VI - propor e implantar projeto de iluminação para as vias internas do condomínio;

VII - observar as exigências de vagas de garagens dispostas para cada tipo de edificação a ser
implantada nas frações ideais;
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VIII - aplicação, relativamente às edificações, dos parâmetros de controle urbanístico conforme
zoneamento onde estão inseridas;

IX - As vias principais de acesso ao condomínio deverão possuir faixa de rolamento com dimensões
de, no mínimo, 06 (seis) metros de largura, a entrada principal de veículos deverá apresentar
condições mínimas para o acesso de viaturas de bombeiros;

X - Nas esquinas e nos canteiros centrais internos aos empreendimentos, deverão ser executados
dispositivos para facilitar a travessia de pessoas com dificuldade de locomoção, de acordo com a
legislação vigente e com as normas da NBR 9050 da ABNT ou a que a substituir; e

XI - A quota de terreno para cada fi-ação ideal deverá atender ao Modelo de Parcelamento da zona
urbana.

§ 1" Em se tratando de mais de um condomínio de um mesmo proprietário em áreas contíguas, serão
observadas as áreas totais dos empreendimentos para o cálculo das áreas a serem doadas.

§ 2° As áreas que estiverem situadas em Zonas de Especial Interesse Ambiental, Área de Preservação
Permanente (APP) e Reserva Legal serão excluídas do cálculo das áreas a serem doadas.

§ 3° A implantação do condomínio de lotes não deverá obstaculizar a continuidade do sistema viário
público existente ou projetado.

Art. 246. E obrigação do empreendedor, na instituição de condomínio de lotes, a instalação de redes
e equipamentos para abastecimento de água potável, energia elétrica e üuminação das vias
condominiais, redes de drenagem pluvial, sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos
sanitários, e obras de pavimentação e de execução de calçadas.

Art. 247. Quando as glebas de terreno, sobre os quais se pretenda a instituição de condomínio de
lotes, não forem servidas pelas redes públicas de abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, drenagem pluvial, energia elétrica e Estação de Tratamento de Esgoto, tais serviços serão
implantados e mantidos pelos condôminos, devendo sua implantação ser comprovada, previamente,
mediante projetos técnicos submetidos á aprovação das empresas concessionárias de serviço público
e sua operação somente será autorizada após licenciamento nos órgãos ambientais competentes.

Art. 248. As obras relativas ás edificações e instalações de uso comum deverão ser executadas, antes
do início da construção das edificações nas frações ideais.

§ 1° Consideram-se áreas de uso comum àquelas destinadas a jardins, vias de acesso, calçadas
internas e equipamentos para lazer e recreação.

§ 2° A concessão do certificado de conclusão para edificações implantadas na área de utilização
exclusiva de cada unidade autônoma, fica condicionada à completa e efetiva execução das obras de
infraestrutura e as relativas às edificações e instalações das áreas de uso comum, de acordo com o
cronograma de execução de obras previsto no Termo de Compromisso aprovado pelos órgãos
técnicos municipais.

.
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Art. 249. Os condomínios de lotes voltados a edificações industriais só serão admitidos em zonas de
uso onde a atividade industrial seja permitida.

CAPITULO VI

DA FISCALIZAÇÃO E DO ALVARÁ DE CONCLUSÃO DE OBRAS

SEÇÃO I

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 250. A fiscalização da implantação dos projetos de parcelamento do solo e de condomínios será
exercida pela Secretaria Municipal responsável pelo Desenvolvimento Urbano, através de seus
agentes físcalizadores.

Art. 251. Compete ao setor municipal competente, no exercício da fiscalização;

I - verificar a obediência dos greides, largura das vias e passeios, tipo de pavimentação das vias,
instalação da rede de águas pluviais, demarcação dos lotes, quadras, logradouros públicos e outros
equipamentos de acordo com os projetos aprovados;

II - efetuar sempre que for necessária a vistoria para aferir o cumprimento do projeto aprovado;

III - comunicar aos órgãos competentes as irregularidades observadas na execução do projeto
aprovado, para as providências cabíveis;

rV - realizar vistorias requeridas pelo interessado para concessão do Alvará de Conclusão de Obras;

V - adotar providências punitivas sobre projetos de parcelamento do solo e de condomínios não
aprovados;

VI - autuar as infrações verificadas e aplicar as penalidades correspondentes.

Art. 252. Sempre qxie se verificar infi^ação aos dispositivos desta Lei, relativos ao parcelamento do
solo, o proprietário será notificado para corrigi-la.

Art. 253. As notificações expedidas pelo órgão fiscalizador mencionarão o tipo de infração
cometida, determinando o prazo para correção.

Parágrafo único. O não atendimento à notificação determinará aplicação de auto de infi^ação, com
embargo das obras porventura em execução e multas aplicáveis de acordo com o disposto no Código
de Edificações Municipal.

Art. 254. A Prefeitura determinará de ofício ou a requerimento, vistorias administrativas sempre que
for denunciada ameaça ou consumação de desabamentos de terras ou rochas, obstrução ou desvio de
curso d'água e canalização em geral, e desmatamento de áreas protegidas por legislação especifica.
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Art 255. As vistorias serão feitas por servidores, designados pelo Poder Executivo Municipal, que
procederão às diligências necessárias, comunicando as conclusões apuradas em laudo tecnicamente
fundamentado.

SEÇÃO II

DO ALVARÁ DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Art. 256. A conclusão das obras exigidas nos projetos de parcelamento do solo e condomínios
deverá ser comunicada pelo proprietário á Secretaria Municipal responsável pelo Desenvolvimento
Urbano, para fins de vistoria e expedição do Alvará.

Art. 257. Verificada qualquer irregularidade na execução do projeto aprovado, o órgão municipal
competente não expedirá o Alvará de Conclusão de Obras e, através do agente fiscalizador, notificará
o proprietário para corrigi-la.

Art. 258. O prazo para a concessão do Alvará de Conclusão das Obras não poderá exceder de 30
(trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento no protocolo da Prefeitura Mumcipal.

Art. 259. Não será concedido o Alvará de Conclusão de Obras, enquanto não for integralmente
observado o projeto aprovado e as cláusulas do Termo de Compromisso.

CAPITULO VII

DA MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL

Art. 260. A rede viária do Município compõe a estrutura urbana e dispõe da seguinte hierarquia
viária, em consonância com o Código Brasileiro de Trânsito:

I - vias urbanas:

a) via de trânsito rápido: via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções
em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;

b) via arterial: via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as
regiões da cidade;

c) via coletora: via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou saú
das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade; e

d) via local: via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao
acesso local ou a áreas restritas.

II - vias rurais;
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a) rodovias; via rural pavimentada; e

b) estradas: via rural não pavimentada.

Parágrafo único. A especificação da categoria de cada via que compõe a rede viária do miuiicípio,
conforme definição do caput deste artigo será regulamentada através de Decreto Municipal, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei.

Art. 261. Os objetivos prioritários da estruturação do sistema viário do Município são:

I - implantar uma estrutura básica de circulação em curto prazo e que possa ser válida a médio e
longo prazo, integrando os diversos setores entre si, principalmente os acessos interbairros,
propiciando ligações que descongestionem o Centro de Vila Velha;

II - hierarquizar o sistema viário existente prevendo, sempre que possível tecnicamente, a reserva de
faixa para ciclovia;

III - compatibilizar o tráfego de veículos com o uso do solo e as características das vias;

rV - atender em médio prazo a demanda por transporte coletivo, conferindo prioridade ás rotas de
transporte coletivo no sistema viário; V - garantir a segiuança nas diferentes modalidades de
deslocamentos;

V - buscar a otimização do uso do sistema viário existente, por meio de obras de complementação,
ligação e ajustes;

VI - propiciar um desenho do viário urbano que crie espaços favoráveis á segurança do pedestre,
priorizando o tratamento das calçadas;

VII - compatibilizar a preservação ambiental com as necessidades de circulação, evitando que as
obras viárias construídas sejam vetores para a indução de uma ocupação indesejada e;

VIII - priorizar a utilização de materiais e métodos e projetos que permitam a permeabilidade do
solo.

CAPITULO VIII

DA INFRAESTRUTURA URBANA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 262. E competência do Poder Executivo o gerenciamento, normatização e manutenção dos
seguintes serviços de infinestrutura urbana:

I - drenagem de águas pluviais;
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II - limpeza e desassoreamento de rios, córregos e canais;

III - limpeza de áreas públicas de uso coletivo, como: praças, parques, áreas de esporte e lazer;

TV - guias, sarjetas e meio-fío;

V - pavimentação;

VI - leitos carroçáveis e calçadas;

VII - iluminação pública;

VIII - rede de abastecimento de água;

IX - rede coletora de esgoto; e

X - coleta de lixo, priorizando a coleta seletiva, a reciclagem e a redução da geração de resíduos
sólidos.

Art. 263. O Poder Executivo deverá suprir a demanda por infraestrutura na medida de suas
possibilidades, procurando priorizar nas suas ações a execução de obras de infraestrutura que levem
em consideração:

I - a preservação ambiental;

II - áreas de risco iminente;

III - atendimento ao interesse social;

IV - áreas sujeitas a inundações e;

V - proporcionar segurança, saúde e bem-estar da população.

Art. 264. Compete ao Poder Executivo elaborar e implementar os planos e as obras necessárias de
infraestrutura para o Município.

SEÇÃO II
DO SISTEMA DE SANEAMENTO INTEGRADO

Art. 265. Os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto fazem parte do
conjunto de ações de saneamento básico que visam à preservação da saúde pública, a preservação
ambiental e o conforto e bem-estar da população.

Art. 266. Os princípios norteadores da prestação de serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário são:

Aiitnria; PoHot Fyptr.ntivn 100

r



ytLAVfcLH^

Continuação Aut de Lei Complementar n° 063/2018

GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

'iDeus seja íom>aáo '

I - universalidade do atendimento;

II - qualidade dos serviços;

III - acessibilidade às redes, independentemente de sua condição social; e

rV - oferta conforme a necessidade.

Art. 267. A fixação dos tributos e preços públicos como contrapartida à prestação dos serviços
públicos deve ter como base à progressividade conforme o consumo e a capacidade de pagamento,
além de propiciar o equilíbrio econômico-financeiro da entidade operadora e desestimular o
desperdício.

Art. 268. O Município elaborará diretrizes para a implantação de sistemas de coleta e reuso de água
da chuva em equipamentos públicos e em empreendimentos habitacionais implantados com recursos
públicos.

CAPÍTULO IX

DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 269. São instrumentos de Política de Desenvolvimento Urbano do Município:

I - instituição de zonas especiais de interesse social;

II - parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

III - Imposto Predial Territorial Urbano Progressivo no Tempo;

rV - direito de superfície;

V - direito de preempção;

VI - outorga onerosa do direito de construir;

VII - transferência do direito de construir;

VIII - operações urbanas consorciadas;

IX - consórcios imobiliários;

X - desapropriação com pagamento da dívida pública;

XI -^í^tudo de impacto de vizinhança (EIV);
XII - Arrecadação de Bem Vago;
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XIII - Instrumentos de FVoteção do Patrimônio Cultural e Natural;

XIV - Instrumentos de preservação da paisagem;

XV - Desapropriação por interesse social ou utilidade pública; e

XVI - Requisição.

Art. 270. São instrumentos de Política de Desenvolvimento Fundiário do Município:

I - legitimação fundiária;

II - demarcação urbanística para fins de regularisação fundiária;

III - legitimação de posse.

rv - concessão de direito real de uso;

V - concessão de uso especial para fins de moradia;

VI - assistência técnica e administrativa gratuita para propositura de ações coletivas de usucapião
urbana, em colaboração com associação de moradores da comunidade, regularmente constituída, com
personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados; e

VII - demais instrumentos previstos na Lei Federal 13.465/17.

SEÇÃO II

DA INSTITUIÇÃO DE ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL

Art. 271. As Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS são porções do território municipal ocupadas
por população de baixa renda, destinadas prioritariamente à regularização fundiária, à urbanização
com uso de recursos públicos e privados oriundos de compensações urbanísticas e à produção de
Habitação de Interesse Social (HIS) e serão instituídas com tais finalidades, a critério do Poder
Executivo, observado o Zoneamento previsto nesta Lei.

SEÇÃO III

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA

Art. 272. Ficam sujeitos ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios, todos os imóveis que
não atendam à função social da propriedade imobiliária pela não edificação, subutilização ou não
utilização do solo.

Art. 273. Lei municipal especifica definirá minimamente:
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I - condições e prazos para implementação da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar
compulsoriamente (PEUC);

II - os critérios para caracterização dos imóveis sujeitos à aplicação deste instrumento segundo os
conceitos de "não utilizado", "subutilizado" e "não edificado";

III - o sistema de participação e controle social da gestão do instrumento;

rV - situações de não incidência e isenção do instrumento;

V - as atnbuições do Conselho Municipal da Cidade - CMC no processo de aplicação do
instrumento;

VI - Disposições específicas quanto ao cumprimento das obrigações de parcelar, ediíicar, e utilizar o
imóvel.

Art. 274. Decreto municipal, subordinado às definições contidas em Lei específica, regulamentará
minimamente:

I - os procedimentos para operacionalizar a aplicação do instrumento;

II - o arranjo institucional com as competências dos órgãos municipais no processo de aplicação e
acompanhamento, em concordância com a Lei Federal 10.257 de 2001;

III - os procedimentos do ato de notificação;

IV - os critérios para avaliação de pedidos de impugnação da notificação;

V - os procedimentos para averbação;

VI - o escalonamento das notificações;

Vn - o sistema de monitoramento da situação dos imóveis notificáveis e notificados, e das etapas de
aplicação do instrumento até sua finalização;

VIII - a estratégia de definição dos imóveis para implementação do instrumento de acordo com os
objetivos do planejamaito municipal;

IX - os modelos de documentos a serem utilizados.

SEÇÃO IV

DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO PROGRESSIVO NO TEMPO

Art. 275. O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, progressivo no tempo é um instrumento de
natureza tributária e financeira, que incide diretamente sobre os imóveis ou conjunto de imóveis que
estão em desconformidade com o cumprimento de sua funçã^ocial, nos termos do art. 4° desta Lei.
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§ 1° Lei municipal específica definirá minimamente;

a) a compatibilização com a Lei Municipal Especifica do FEUC e com as leis tributárias municipais;

b) condições e prazos para implementação do instrumento;

c) a previsão das alíquotas aplicáveis;

§ 2° Decreto municipal, de forma subordinada às definições contidas em Lei específica, definirá
minimamente:

a) os procedimentos para operacionaliz^ a aplicação do instrumento;

b) o arranjo institucional com as competências dos órgãos municipais no processo de aplicação e
acompanhamento do IPTU Progressivo no Tempo, em concordância com a Lei Federal 10.257 de
2001;

c) o sistema de monitoramento da situação dos imóveis notificáveis e notificados, e das etapas de
aplicação e/ou suspensão do instrumento até sua finalização.

Art. 276. Em caso de descumprimaito das condições e dos prazos estabelecidos para parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, será aplicado sobre os imóveis notificados o Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo - IPTU Progressivo, mediante a
majoração anual e consecutiva da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos, até o limite máximo de 15%
(quinze por cento).

§ 1" Após o devido processo, saído verificado o descumprimento dos prazos estabelecidos para
parcelamento, edificação ou uso compulsórios, o valor da alíquota a ser aplicada a cada ano é fixada
da seguinte forma:

I - no primeiro ano, uma alíquota de 3% (três por cento) do valor venal do imóvel;

II - no segundo ano, uma alíquota de 6% (seis por cento) do valor venal do imóvel;

III - no terceiro ano, uma alíquota de 9% (nove por cento) do valor venal do imóvel;

rv - no quarto ano, uma alíquota de 12% (doze por cento) do valor venal do imóvel;

V - no quinto ano, uma alíquota de 15% (quinze por cento) do valor venal do imóvel.

§ 2" Será mantida a cobrança do Imposto pela alíquota majorada até que se cumpra a obrigação de
parcelar, edifícar, utilizar o imóvel ou que ocorra a sua desapropriação.

§ 3° E vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou benefícios fiscais relativos ao IPTU
Progressivo de que trata esta Lei.
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§ 4° Observadas às alíquotas previstas neste artigo, aplica-se ao IPTU Progressivo a legislação
tributária vigente no Município de Vila Velha.

§ 5° Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edifícar ou utilizar o imóvel, ocorrerá o
lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas previstas nesta Lei no exercício seguinte.

SEÇÃO V

DO DIREITO DE SUPERFÍCIE

Art. 277. O proprietário de imóvel urbano poderá conceder a outrem o Direito de Superfície do seu
terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no Cartório
do Registro Geral de Imóveis.

§ 1° O Direito de Superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo
ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística

§ 2° A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa

§ 3° O superfíciário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a
propriedade superficiária, arcando ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com
os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em
contrário do contrato respectivo.

§ 4° O Direito de Superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos aos termos do contrato
respectivo.

§ 5° Por morte do superfíciário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros.

§ 6° O Executivo através de Lei Municipal Especifica poderá exercer o Direito de Superfície, em
caráter transitório, para remoção temporária de moradores de núcleos habitacionais de baixa renda,
pelo tempo que durar as obras de urbanização, não podendo ser superior a 12 (doze) meses.

Art. 278. O Poder Público poderá conceder onerosamente o Direito de Superfície do solo, subsolo ou
espaço aéreo nas áreas públicas integrantes do seu patrimônio para exploração por parte das
concessionárias de serviços públicos, com base nas diretrizes da política municipal para a utilização
das vias públicas municipais, constante neste Plano Diretor Municipal.

Art. 279. O proprietário de terreno poderá conceder ao Município, por meio de sua Administração
Direta ou Indireta, o Direito de Superfície, nos termos da legislação em vigor, objetivando a
implantação de diretrizes constantes desta Lei.

Art. 280. A concessão do Direito de Superfície de que trata esta Lei será feita mediante contrato
particular de concessão ou escritura pública, que serão registrados no Cartório de Registro de
Imóveis
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§ 1° O superfíciário deverá registrar a concessão no Cartório de Registro de Imóveis e arcará com a
custa de tabelião e registro.

§ 2° O contrato particular de concessão possuirá obrigatoriamente cláusulas e itens onde conste:

I - qualificação dos superficiários;

II - descrição e confrontações do imóvel;

III - direitos, obrigações e gravames previstos nesta Lei;

rv - obrigatoriedade de averbação no Registro de Imóveis em 15 (quinze dias) a contar da assinatura,
nos termos da Lei Federal n°. 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterado pela Lei Federal n°. 5.049 de
29 de junho de 1966;

V - multa pelo descumprimento das obrigações;

VI - referência á lei federal N° 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterado pela lei federal N°. 5.049 de
29 de junho de 1966;

Vn - declaração de que o beneficiário conhece os termos desta Lei e que cumpre os requisitos desta
Lei;

Vni - foro da comarca de Vila Velha;

IX - local e data;

X - assinatura das partes e duas testemunhas.

§ 3° Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superfíciário e o Municipio,
respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições á oferta de terceiros.

Art. 281. Extingue-se o direito de superfície:

I - pelo advento do termo;

II - pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superfíciário.

Art. 282. Extinto o Direito de Superfície de que trata esta Lei, o proprietário recuperará o pleno
domínio do terreno desde que indenize as acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel.

§ 1° A extinção do direito de superfície deverá ser aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores.

§ 2° Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o Direito de Superfície se o superfíciário der ao
terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida.

§ 3° A extinção do Direito de Superfície será averbada no Cartório de Registro de Imóveis.
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SEÇÃO VI

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 283. O direito de preempção confere ao Município preferôicia para aquisição de imóvel urbano
objeto de alienação onerosa entre particulares.

§ 1° Lei municipal específica, concordante com o Plano Diretor Municipal, delimitará as áreas em
que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a 05 (cinco anos),
renovável a partir de um ano ajiòs o decurso do prazo inicial de vigência.

§ 2° O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do § 1°,
independaitemaite do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.

Art. 284.0 direito de preempção será exercido sempre que o Município necessitar de áreas para:

I - regularização fundiária;

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

III - constituição de reserva fimdiária;

rv - 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.

Parágrafo único. Lei municipal específica deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de
preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo.

Art. 285. O proprietário deverá notificar sua intenção de alijar o imóvel, para que o Município, no
prazo máximo de trinta dias, contados do efetivo recebimento da notificação, manifeste por escrito
seu interesse em comprá-lo.

§ 1° À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por terceiro
interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de
validade.

§ 2° O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo maios um jornal local ou regional de
grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção de
aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.

.  , r
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§ 3° Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário autorizado a
realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada.

§ 4° Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município, no prazo
de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel.

§ 5° A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno direito.

§ 6° Ocorrida à hipótese prevista no § 5°, o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de
cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele.

SEÇÃO VII

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 286. O Município poderá exercer a faculdade de outorgar onerosamente o exercício do Direito
de Construir, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, conforme
disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 do Estatuto da Cidade, e de acordo com os Coeficientes de
Aproveitamaito Máximo estabelecidos Lei.

Parágrafo único. A concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir poderá ser negada pelo
Conselho Municipal da Cidade - CMC caso se verifique possibilidade de impacto não suportável pela
infraestrutura ou o risco de comprometimento da paisagem urbana

Art. 287. As áreas passíveis de Outorga Onerosa são aquelas onde o Direito de Construir poderá ser
exercido acima do permitido pela aplicação do Coeficiente de Aproveitamento Básico até o limite
estabelecido pelo uso do Coeficiente de Aproveitamento Máximo, mediante contrapartida financeira,
especialmente nas ZOP, ZEIE, ZEIS, NDs, e outras áreas a serem definidas, após aprovação de Lei
Municipal Específica, conforme fórmula OODC = AT x CAG x ZV x 0,8 x FA, onde:

I - OODC = Outorga Onerosa do Direito de Construir;

II - AT = Área do Terreno;

III - CAG = Coeficiente de Aproveitamento Ganho, limitado pelo Coeficiente de Aproveitamento
Máximo permitido para o zoneamento;

IV - ZV = Valor do metro quadrado do tareno conforme Zona de Valor Municipal; e

V - FA = Fatores Agregados.

§ 1° Consideram-se fatores agregados para as Zonas de Ocupação Prioritária:

I - Edificações Residenciais: 0,9 (zero vírgula nove);

II - Edificações de Uso Misto: 0,9 (zero vírgula nove);
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III - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9 (zero
vírgula nove);

IV - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 0,6 (zero vírgula seis); e

V - Edificações voltadas à atividade industrial: 1,35 (um vírgula trinta e cinco).

§ 2° Consideram-se fatores agregados para as Zonas de Especial Interesse Empresarial:

I - Edificações Residenciais: 1,35 (lun vírgula trinta e cinco);

II - Edificações de Uso Misto: 1,35 (um vírgula trinta e cinco);

III - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9 (zero
vírgula nove);

rV - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 1,35 (um vírgula trinta e cinco); e

V - Edificações voltadas à atividade industrial: 0,6 (zero vírgula seis).

§ 3° Consideram-se fatores agregados para as Zonas de Especial Interesse Social:

I - Edificações Residenciais voltadas ao Programa Vila Velha Minha Casa: 0,0 (zero);

II - Edificações Residenciais: 0,6 (zero vírgula seis);

III - Edificações de Uso Misto: 0,6 (zero vírgula seis);

IV - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9 (zero vírgula
nove);

V - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 0,6 (zero vírgula seis); e

VI - Edificações voltadas à atividade industrial: 1,35 (um vírgula trinta e cinco).

§ 4° Consideram-se fatores agregados para os Núcleos de Desaivolvimaito D, E, F, G e I:

I - Edificações Residenciais: 0,9 (zero vírgula nove);

II - Edificações de Uso Misto: 0,9 (zero vírgula nove);

III - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9 (zero
vírgula nove);

rV - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 0,6 (zero vírgula seis); e

V - Edificações voltadas à atividade industrial: 1,35 (um vírgula trinta e cinco).
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§ 5° Consideram-se fatores agregados para o Núcleo de Desenvolvimento J - ND-J:

I - Edificações Residaiciais: 1,35 (um vírgula trinta e cinco);

II - Edificações de Uso Misto; 1,35 (um vírgula trinta e cinco);

III - Edificações voltadas à atividade comercial, prestação de serviço e institucional: 0,9 (zero
vírgula nove);

IV - Edificações voltadas à atividade de lazer e turismo: 1,35 (um vírgula trinta e cinco); e

V - Edificações voltadas à atividade industrial: 0,6 (zero vírgula seis).

§ 6° O pagamento da Contrapartida Financeira preconizada por este artigo poderá ser parcelado da
seguinte forma:

I - 25% (vinte e cinco por cento) tão logo autorizada pelo Conselho Municipal da Cidade - CMC,
sendo este pagamento condicionante para análise do projeto;

II - 25% (vinte e cinco por cento) como condicionante para emissão da primeira licença de obra;

III - 25% (vinte e cinco por coito) durante o primeiro ano de obra, com pagamento previsto pelo
empreendedor; e

IV - 25% (vinte e cinco por cento) durante o segundo ano de obra, com pagamento previsto pelo
empreoidedor.

Art. 288, Poderá ser concedida a utilização do coeficiente máximo sem contrapartida financeira, de
acordo com a aprovação do Conselho Municipal da Cidade - CMC, no caso de produção de
Habitação de Interesse Social, hospitais e instituições de ensino.

Parágrafo único. A concessão estabelecida para produção de Habitação de Interesse Social não
exclui a obrigatoriedade do cumprimento das demais obrigações dispostas nesta Lei e leis
complementares.

Art. 289. Os recursos auferidos com a adoção da Outorga Onerosa do Direito de Construir serão
destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Parágrafo único. Os recursos auferidos com a Outorga Onerosa do Direito de Construir devem ser
recolhidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, para serem repassados ou utilizados no
atendimento das finalidades abaixo relacionadas, conforme prioridade de ações do Poder Executivo
municipal.

I - regularização fundiária;

II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
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III - constituição de reserva fundiária;

rv - 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.

SEÇÃO VIII

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 290. O proprietário de imóvel situado nas Macrozonas Urbanas Consolidadas de Vila Velha
poderá exercer o potencial construtivo não utilizado no próprio imóvel, nas áreas onde se aplica a
Outorga Onerosa do Direito de Construir, passíveis de receber o potencial construtivo, mediante
prévia autorização do Poder Executivo Municipal, quando se tratar de imóvel:

I - tombado ou protegido;

II - lindeiro ou defrontante a unidades de conservação instituídas;

III - exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal
competente;

rv - servindo a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população
de baixa renda e Habitação de Interesse Social - HIS;

V - áreas localizadas nas ZEIA.

VI - nas bordas de canais, não separado destes por vias, localizados nos Núcleos que permitam a
utilização do instrumento.

§ 1" O proprietário que não exercer a transferência do seu direito de construir em nome próprio,
poderá alienar, total ou parcialmente, o seu direito de transferência

§ 2° Os imóveis enquadrados nos casos previstos nos incisos I, II, III, FV, V e VI poderão transferir
até 100% (cem por cento) do coeficiente de aproveitamento básico não utilizado.

§ 3° A transferência de potencial construtivo previsto no inciso IV deste artigo só será concedida ao
proprietário que doar ao Município seu imóvel, para os fins previstos neste artigo.
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§ 4° Os imóveis tombados ou preservados e aqueles definidos como de interesse do Patrimônio
Municipal, poderão transferir seu potencial construtivo não utilizado para outro imóvel observando-
se o coeficiente de aproveitamento máximo permitido na zona para onde ele for transferido.

§ 5° O proprietário do imóvel que transferir potencial construtivo, nos termos do parágrafo quarto,
assumirá a obrigação de manter o mesmo preservado e conservado.

§ 6° A transferência de potencial construtivo previsto no inciso V deste artigo só será concedida ao
proprietário que doar ao Município seu imóvel para os fins de implantação de praças e parques
públicos.

Art. 291. Lei municipal específica que regulamentar a transferência do direito de construir
estabelecerá a fórmula de cálculo para determinação do potencial construtivo a ser transferido e
demais condições necessárias ao cumprimento do estabelecido nesta Lei.

Parágrafo único. Não será permitida a transferência de área construída acima da capacidade da
infraestrutura local ou que gere impacto no sistema viário, degradação ambiental e da qualidade de
vida da população local, a critério do Conselho Municipal da Cidade - CMC.

SEÇÃO IX

DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art. 292. Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de intenenções e medidas coordenadas
pelo Município com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores
privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais,
melhorias de infraestrutura e melhorias viárias, ampliação dos espaços públicos e valorização
ambiental num determinado perímetro continuo ou descontinuado.

Art. 293. As Operações Urbanas Consorciadas têm como finalidades;

I - implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano;

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

III - implantação de programas de HIS - Habitação de Interesse Social;

rv - ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público coletivo;

V - implantação de espaços públicos;

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

VII - regularização urbanística e fundiária;

Vni - melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e rede viária estrutural.
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Art. 294. Cada Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica que, de acordo com as
disposições dos artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade, conterá, 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 de Impacto de Vizinhança - EIV;

V - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela
operação;

VI - solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da necessidade de
remover os moradores de assentamentos irregulares em áreas de risco ou de recuperação ambiental;

VII - garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor cultural e ambiental,
protegidos por tombamento ou lei;

VIII - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em
função dos benefícios recebidos;

IX - forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente compartilhado com
representação da sociedade civil;

X - conta ou fundo especifico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras
decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos.

§ 1° Todas as Operações Urbanas deverão ser previamente aprovadas pelo Conselho Municipal da
Cidade - CMC.

§ 2° Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso VIU deste artigo serão aplicados
exclusivamente no programa de intervenções, definido na lei de criação da Operação Urbana
Consorciada

Art. 295. A Outorga Onerosa do Direito de Construir das áreas compreendidas no interior dos
perímetros das Operações Urbanas Consorciadas se regerá, exclusivamente, pelas disposições de
suas leis específicas.

Parágrafo único. Os imóveis localizados no interior dos perímetros das Operações Urbanas
Consorciadas não são passíveis de receber o potencial construtivo transferido de imóveis não
inseridos no seu perímetro.

Art. 296. O estoque de potencial construtivo adicional a ser definido para as áreas de Operação
Urbana deverá ter seus critérios e limites definidos na lei municipal especifica que criar e
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regulamentar a Operação Urbana Consorciada, podendo o coeficiente de aproveitamento, no
máximo, atingir 04 (quatro).

Art. 297. A lei específica que criar a Operação Urbana Consorciada poderá prever a emissão pelo
Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial Adicional de Construção -
CEPAC, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras,
desapropriações necessárias á própria Operação, para aquisição de terreno para a construção de
Habitação de Interesse Social - HIS, na sua área de abrangência, visando à minimização do custo da
unidade para o usuário final e como garantia para obtenção de financiamentos para a sua
implantação.

§ 1° Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC serão livremente negociados,
mas convertidos em direito de construir unicamente na área objeto da Operação.

§ 2° A vinculação dos Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC poderá ser
realizada no ato de cadastro de obra específico para o terreno.

§ 3° Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, poderão ser vinculados ao
terreno por intermédio de declaração da Municipalidade, os quais deverão ser objeto de Certidão.

§ 4° A Lei a que se refere o caput de\ erá estabelecer:

I - a quantidade de Certificados de Potencial Construtivo Adicional de Construção - CEPAC, a ser
emitida, obrigatoriamente proporcional ao estoque de potencial construtivo adicional previsto para a
Operação;

II - o valor mínimo do CEPAC;

III - as formas de cálculo das contrapartidas;

IV - as formas de conversão e equivalência dos CEPAC em metros quadrados de potencial
construtivo adicional;

V - o limite do valor de subsídio previsto no caput deste artigo para a aquisição de terreno para
construção de Habitação de Interesse Social.

SEÇÃO X

DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

Art. 298. O Poder Público Municipal poderá aplicar o instrumento do Consórcio Imobiliário além
das situações previstas no artigo 46 do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, para viabilizar
empreendimaitos de HIS, nas Zonas de Ocupação Prioritária - ZOP e Zonas de Especial Interesse
Social - ZEIS.
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§ 1" Considera-se Consórcio Imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou
edificação, por meio do qual o proprietário transfere ao Poder Público Mimicipal o seu imóvel e,
após a realização das obras, recebe unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas
como pagamento.

§ 2° A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber por transferência nos
termos deste artigo, direta ou indiretamente, mediante concessão urbanística ou outra forma de
contratação.

§ 3" O proprietário que transferir seu imóvel para a Prefeitura nos termos deste artigo receberá, como
pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

Art. 299. 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 § 2° do artigo 8° do Estatuto da
Cidade.

Art. 300. O Consórcio Imobiliário aplica-se tanto aos imóveis sujeitos à obrigação legal de parcelar,
edificar ou utilizar nos termos desta Lei, quanto àqueles por ela não abrangidos, mas necessários à
realização de intervenções urbanísticas previstas nesta Lei.

Art. 301. Os consórcios imobiliários deverão ser formalizados por Termo de Responsabilidade e
Participação, pactuado entre o proprietário urbano e a Municipalidade.

SEÇÃO XI

DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA

Art. 302. Decorridos os 05 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem que o
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município
poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da divida pública.

§ 1° Os títulos da divida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no
prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
indenização e os Juros legais de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 2° O valor real da indenização:

I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de
obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza;

II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

§ 3° Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.

§ 4° O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos,
contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.
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§ 5° O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público,
preferencialmente com destinação para a produção de habitação de interesse social, ou por meio de
alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido procedimento licitatório.

§ 6° Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5° as mesmas obrigações de
parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta Lei.

SEÇÃO XII

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

Art. 303. Os empreendimentos que causarem grande impacto urbano ou ambiental, adicionalmente
ao cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação
condicionada à elaboração e aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, a ser apreciado
pelos órgãos competentes da Administração Municipal e aprovado pelo Conselho Municipal da
Cidade - CMC.

§ T* Usos e Atividades de Impacto de Vizinhança são todas aquelas que possam vir a causar alteração
significativa no ambiente natural ou construído, ou sobrecarga na capacidade de atendimento da
infra-estrutura, quer sejam empreendimentos públicos ou privados.

§ 2° Decreto municipal definirá as formas de apresentação, processo de tramitação, possibilidades
recursais e prazos para validade, elaboração e apresentação do EIV.

Art. 304. Os empreendimentos sujeitos a Estudo de Impacto de Vizinhança são:

I - edificações residenciais multifamiliares ou mistas que possuam 200 (duzentas) ou mais unidades
habitacionais;

II - condomínios de lotes que possuam 200 (duzentas) ou mais parcelas edificáveis em seu interior;

III - edificações não residenciais ou mistas cuja atividade esteja enquadrada como de Grau de
Impacto 04 ou 05; e

IV - edificações que se destinem á implantação ou reativação de presídio em áreas urbanas.

Parágrafo único. Excetuam-se, do disposto no inciso III, os empreendimentos e atividades a serem
implantadas na Zona de Especial Interesse Econômico J da BR 101 - ND-J BR 101.

Art. 305. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá contemplar os aspectos positivos e
negativos do empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da área
em questão e seu entorno, devendo incluir, no que couber, a análise e proposição de solução para as
seguintes questões:

I - adensamento populacional;

II - uso e ocupação do solo;
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III - valorização imobiliária;

IV - áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental;

V - equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem como geração de
resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais;

VI - equipamentos comunitários, como os de saiide e educação;

VII - sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade,
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;

VIII - poluição sonora, atmosférica e hídrica;

IX - vibração;

X - periculosidade;

XI - geração de resíduos sólidos;

XII - riscos ambientais;

XIII - impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno.

Art. 306. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem
gerados pelo empreendimento, deverá solicitar como condição para a aprovação do projeto alterações
e complementações no mesmo, bem como a execução de melhorias na infraestrutura urbana e de
equipamentos comunitários, tais como:

I - ampliação das redes de infraestrutura urbana;

II - área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos comunitários em percentual
compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento;

III - ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, pontos de ônibus, faixas de
pedestres, semaforização;

rv - proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos da
atividade;

V - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais considerados de
interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como recuperação ambiental da área;

VI - cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, entre outros;

VII - percentual de habitação de interesse social no empreendimento;
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VIII - possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas da cidade;

IX - mantrtenção de áreas verdes;

X - compensação pecuniária, cujos recursos serão aplicados exclusivamente em programas
habitacionais de interesse social no Município.

§ 1" As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e ao impacto
do empreendimento.

§ 2° A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de Compromisso
pelo interessado, em que este se compromete a arcar integralmente com as despesas decorrentes das
obras e serviços necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação do
empreendimento e demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da
finalização do empreendimento.

§ 3" O Certificado de Conclusão da Obra ou o Alvará de Funcionamento só serão emitidos mediante
comprovação da conclusão das obras previstas no parágrafo anterior.

§ 4° A compensação pecuniária de que trata o inciso X do caput poderá ser paga em parcela única ou
em até cinco parcelas a serem pagas a medida do avanço da instalação do empreendimento.

Art. 307. A elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) não substitui o licenciamento
ambiental requerido nos termos da legislação ambientai.

Art. 308. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV), que ficarão disponíveis para consulta, por qualquer interessado, no órgão municipal
competente.

§ 1° Serão fornecidas cópias dos referidos documentos, quando solicitadas pelos moradores da área
afetada ou suas associações.

§ 2° O órgão público responsável pelo exame do Estudo de Impacto de Vizinhança (EFV) deverá
realizar audiência pública, antes da aprovação do projeto.

SEÇÃO XIII

DA ARRECADAÇÃO DE BEM VAGO

Art. 309. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em
seu patrimônio e que não se encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago,
após aprovação de Lei Municipal Especifica, e passar, 03 (três) anos depois, à propriedade do
Município.

§ 1° Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados os atos
de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais, pelo prazo de 03 (três) anos
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§ 2" Verificando a Secretaria Municipal de Finanças que o imóvel encontra-se abandonado e sem
pagamento de ônus fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, notificará ao proprietário para
pagamento do valor respectivo inscrito em dívida ativa, no prazo de lei, findo o qual, sem o devido
pagamento ou parcelamento tributário, será lançado no cadastro do imóvel, a arrecadação,
correspondendo á data do registro da arrecadação, ao inicio da contagem do prazo para transmissão
da propriedade ao Mimicípio.

§ 3° A arrecadação de bem vago será levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis da
circunscrição em que se localizar o imóvel.

§ 4° A existência de litígio sucessório não exclui a aplicação da arrecadação, se verificado o
abandono pela ausência de pagamento de tributos.

§ 5° O lançamento da anotação de bem vago no cadastro imobiliário não dispensa o Município da
execução fiscal dos débitos existentes sobre o imóvel.

SEÇÃO XIV

DOS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL

Art. 310. O município promoverá a proteção do patrimônio cultural e natural Vilavelhense, por meio
de;

I - identificação como de interesse a preservação;

II - inventário;

III - registro; e

IV - tombamento.

SUBSEÇÃO I

DA IDENTIFICAÇÃO COMO DE INTERESSE A PRESERVAÇÃO

Art. 311. A identificação como de interesse a preservação é um procedimento administrativo pelo
qual o poder público identifica bens culturais de natureza material, imateriaJ e natural, cuja
conservação e proteção sejam relevantes do ponto de vista arqueológico, histórico, cultural e
paisagístico, com o objetivo de direcionar as futuras ações referentes á proteção do patrimônio
cultural do município.

Art. 312. Ficam identificados como de interesse a preservação os seguintes bens culturais de
natureza imaterial de Vila Velha:

I - Bonde;
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II - Catraieiros;

III - Congo e Fincada do Mastro de São Benedito;

rv - Festa de Nossa Senhora da Penha;

V - Folia de Reis da Comunidade N. S. do Rosário;

VI - Ponte da Madalena; e

VU - Procissão Marítima N. S. dos Navegantes.

Art. 313. Ficam identificados como de interesse a preservação os seguintes bens culturais de
natureza material de Vila Velha;

1-38" Batalhão de Infantaria do Espírito Santo, Centro de Vila Velha;

II - Academia Vilavelhense de Letras, Centro de Vila Velha;

III - Capela do Campo do Penharol, Lagoa Encantada;

rv - Casa da Memória, Centro de Vila Velha;

V - Casa do Governador, Praia da Costa;

VI - Casa Homero Massena, Centro de Vila Velha;

VII - Chalé dos Ingleses, São Torquato;

VIII - Clube Libanês, Praia da Costa;

IX - Colégio Marista, edificação inicial. Centro de Vila Velha;

X - CREFES - Centro de Vila Velha de reabilitação Física do Espírito Santo, Praia da Costa;

XI - Escola de Aprendizes de Marinheiro, Centro de Vila Velha;

XII - Escola Vasco Fernandes Coutinho, Centro de Vila Velha;

XIII - Estação Leopoldina, Argolas;

XrV - Estação Pedro Nolasco, São Torquato;

XV - Estrutura do porto de minério, Paul;

XVI - Farol de Santa Luzia, Praia da Costa;

XVII - Forte São Francisco Xavier, Centro de Vila Velha;
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XVIII - Igreja Nossa Senhora da Glória, Glória;

XIX - Igreja Nossa Senhora do Rosário, Centro de Vila Velha;

XX - Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, Ponta da Fruta;

XXI - Outeiro e Convento Nossa Senhora da Penha, incluindo:

a) Pórtico Dos Fiéis;

b) Ladeira dos Fiéis;

c) Portão da Ladeira;

d) Gruta de Frei Pedro Palácios;

e) Capela de São Francisco de Assis;

f) Ruínas da sen/ala;

g) Museu e sala dos milagres

XXII - Igreja Nossa Senhora da Glória e seu entorno. Barra do Jucú;

XXIII - Igreja SantaTeresinha do Menino Jesus, Paul;

XXIV - Presídio Pedra D'água, Glória;

XXV - Ponte Florentino Ávidos;

XXVI - Ponte Darcy Castelo de Mendonça;

XXVII - Rua Bernardo Schneider, 50, Centro de Vila Velha;

XXVIII - Ruína da Glória, Centro de Vila Velha;

XXIX - Ruína Jesuítica - Rancho Forte, Grande Jucú:

XXX - Santuário Divino Espirito Santo, Centro de Vila Velha;

XXXI - Sítio Histórico da Prainha, Centro de Vila Velha;

XXXII - Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, Centro de Vila Velha de Vila Velha; e

XXXIII - Traçado Urbano do IBES. IBES.
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Parágrafo único. Obras de Infraestrutnra, urbanização, demolições, reformas, restauros e novas
construções a serem efetuados na área inserida no perímetro delimitado como Sítio Histórico da
Prainha e intervenções que se fizerem necessárias na Praça Duque de Caxias devem:

I - privilegiar a boa qualidade visual para os bens tombados ou identificados como de interesse a
preservação;

II - ser ordenadas de forma a favorecer a visibilidade do Outeiro e Convento Nossa Senhora da

Penha;

III - ser submetidas ao exame e manifestação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural;

IV - no caso específico de intervenções no Parque da Prainha, a proposta também deverá ser
encaminhada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para manifestação e
aprovação,

Art. 314. Ficam identificados como de interesse a preservação os seguintes bens naturais de Vila
Velha:

I - Morro do Moreno;

II - área entorno do Farol de Santa Luzia;

III - área do 38° BI - Exército e Morro da Ucharia;

rv - Praia do Ribeiro;

V - Prainha de Vila Velha;

VI - Morro do Convento da Paiha;

Vn - Morro do Sítio Fonte e nascente do Morro do Inhoá;

VIII - área da Marinha - Escola de Aprendizes de Marinheiro;

IX - Morro de Jaburuna;

X - antigo Cais dos Ingleses;

XI - Morro da Prainha da Glória;

XII - Morro da Manteigueira;

XIII - Morro do Penedo;

XrV - Morro de Argolas;

XV - Morro do Pão Doce;
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XVI - Morro da Concha;

XVII - Parque e Reserva Ecológica Espera Maré;

XVIII - as Ilhas da plataforma maritma (Itaitis, do Sapo, dos Carbos, do Igarapé, da
Mona, Pombuçú, Jorge Fernandes, Pituã, Itatiaia, das Garças, Jucú e outras);

XIX - Morro da Igreja em Ponta da Fruta;

XX - Morro do Cruzeiro;

XXI - Lagoa Encantada;

XXII - Alagados do Vale Encantado;

XXIII - Pedra de Itapebuna;

XXIV- Mata Ciliar do Rio Jucti;

XXV - Jacarenema e Morro da Concha;

XXVI - Margens do Canal de Campoabina;

XXVII - Mata do Exército;

XXVIII - Lagoa e Mata do Jacimém;

XXIX - Lagoa e Mata do Jabaeté;

XXX - Área de Alagados na região da Lagoa Grande e Jacuném;

XXXI - Lagoa e Mata do Itanhangá;

XXXIi - Matinha de Interlagos;

XXXIII-LagoaGrande;

XXIV - Mata de Yhapuã; e

XXXV - Restinga da Orla do Município.

SUBSEÇÃO II

DO INVENTÁRIO

Art. 315. O inventário é um procedimento administrativo pelo qual o poder público, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, ou outra que venha a substitui-la, identifica e faz
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um levantamento minucioso do patrimônio cultural de natureza material e imaterial com o objetivo
de subsidiar ações posteriores de preservação.

§ 1° Reformas e ampliações a serem efetuadas em bens inventariados devem ser submetidas,
previamente, ao exame e manifestação do Conselho Mimicipal de Patrimônio Cultural.

§ 2° O setor responsável pela emissão de licença de demolição deve consultar o inventário de bens do
Município de Vila Velha Caso constatado que a edificação integre os bens inventariados, a
solicitação deverá ser submetida ao exame e manifestação do Conselho Mimicipal de Patrimônio
Cultural.

SUBSEÇÃO III

DO REGISTRO

Art. 316. O registro é um procedimento administrativo pelo qual o poder público reconhece, protege
e inscreve em livro próprio como patrimônio cultural bens de natureza imaterial, com o objetivo de
garantir a continuidade das manifestações culturais locais.

§ 1° Os procedimentos do processo administrativo para Registro dos Bens de natureza imaterial,
assim como seus efeitos, serão estabelecidos por lei especifica.

§ 2° Os bens culturais protegidos pelo Registro serão documentados e registrados, sob
responsabilidade do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, por meio das técnicas mais
adequadas às suas características, anexando-se, sempre que possível, novas informações ao processo.

Art. 317. Ficam instituídos os seguintes livros para o registro dos bens culturais de natureza imaterial
de Vila Velha:

I - Livro do Registro dos Saberes e Modo de Fazer;

II - Livro do Registro dos Eventos e Celebrações;

III - Livro do Registro das Expressões Lúdicas e Artísticas; e

rv - Livro do Registro dos Espaços destinados a Práticas Culturais Coletivas.

Parágrafo único. Os livros de registros de inscrição do patrimônio cultural serão mantidos na
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, ou outra que venha a substituí-la, em condições de
inviolabilidade e segurança

SUBSEÇÃO VI

DO TOMBAMENTO
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Art. 318. O tombamento é um procedimento administrativo pelo qual o poder público reconhece,
protege e inscreve em livro próprio como patrimônio cultural bens de natureza material, com o
objetivo de conservar e proteger os bens integrantes do patrimônio histórico, cultural e paisagístico.

§ 1° Os procedimentos do processo administrativo para Tombamento dos Bens de natureza material,
assim como seus efeitos, serão estabelecidos por lei específica.

§ 2" Os bens citltitrais protegidos pelo Tombamento serão documentados e registrados, sob
responsabilidade do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, por meio das técnicas mais
adequadas às suas características, anexando-se, sempre que possível, novas informações ao processo.

Art. 319. O tombamento de bens móveis ou imóveis, será realizada mediante a análise da
importância dos bens de acordo com os seguintes valores:

I - Histórico: relacionado á evolução histórica de determinado espaço ou imóvel;

II - Arquitetônico: atribuído a um bem que possua qualidade arquitetônica determinada pelo período
histórico;

III - Paisagístico: qualidade visual e de referência dos elementos naturais e construídos;

rv - De representatividade: exemplares significativos dos diversos períodos de urbanização;

V - De raridade: atribuído a um bem arquitetônico de formas valorizadas com ocorrência rara; e

VI - Cultural: atribuído a um bem que possui permanência na memória coletiva

Art. 320. Ficam instituídos os seguintes livros para o tombamento dos bens culturais de natureza
material de Vila Velha:

I - Livro do Tombamento dos Bens Imóveis e Sítios;

II - Livro do Tombamento dos Bens Móveis e Coleções;

§ 1° Os livros do tombamento de inscrição do patrimônio cultural serão mantidos na Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, ou outra que venha a substituí-la, em condições de
inviolabilidade e segurança

§ 2" Ficam convalidados os tombamentos já realizados nos livros existentes.

Art. 321. As edificações, conjuntos, sítios urbanos e arqueológicos, integrantes do patrimônio
cultural de Vila Velha, estão sujeitas aos seguintes graus de proteção:

I - Proteção Integral Primária (GPl), para edificações, conjuntos, sítios urbanos e arqueológicos que
apresentam importância histórica e sócio cultural e possuem características originais, ou com
pequenas alterações, porém sem que haja descaracterização significativa, deverão ser objeto de
conservação total, interna e externa;
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II - Proteção Integral Secundária (GP2), para edificações, conjuntos, sítios urbanos que, por sua
importância histórica e sociocultural, devem ser objeto, no seu exterior, de restauração total, e no seu
interior, de adaptação às atividades desde que não prejudiquem seu exterior; e

III - Proteção do Entorno (GP3), para as edificações e logradouros vizinhos ou adjacentes às
edificações protegidas, com vistas a manter a integridade arquitetônica e paisagística do conjunto,
sendo que reformas, reconstruções e novas edificações deverão se aproximar da edificação tombada
no que tange a forma (volume, proporção e altura) e a implantação (afastamentos) de maneira a não
descaracterizar ou prejudicar as edificações protegidas.

Parágrafo único. Nos casos de tombamento de edificações em estado de ruína será exigida a
preservação no aspecto em que se apresentam, sendo permitidas ações de consolidação e pequenas
intervenções que possibilitem seu uso.

Art. 322. Os monumentos naturais integrantes do patrimônio Cultural de Vila Velha, estão sujeitos
aos seguintes graus de preservação:

I - Presenação Integral primária (GPl) para monumentos e paisagens que se apresentem em seu
estado natural ou passíveis de recuperação, devendo ser objeto de preservação total, só podendo
receber intervenções indispensáveis à sua preservação.

II - Preservação Integral Secundária (GP2), para monumentos e paisagens que se encontrem
parcialmente descaracteriza e apresentem equipamentos ou edificações, podendo receber
equipamentos para atividades de lazer, pesquisa científica ou edificação residencial, desde que não
provoquem descaracteriz.ação da paisagem ou destruição dos elementos naturais.

Art. 323. Quando se fizer necessário, para fins de preservação da ambiência, harmonia, visibilidade e
estabilidade do bem tombado poderá ser estipulada área de abrangência de salvaguarda do mesmo,
através de perímetro de proteção de vizinhança, devaido seus proprietários ser notificados, quer do
tombamento, quer das restrições a que se deverão sujeitar.

Parágrafo único. O decreto de tombamento de bens do Patrimônio Cultural poderá alterar os índices
de controle urbanísticos com a finalidade de preservar as visuais e a ambiência de bens tombados.

SUBSEÇÃO VII

DOS EFEITOS DOS INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO

Art. 324. Todos os bens tombados não poderão ser descaracterizados, demolidos ou mutilados.

Art. 325. Reformas e restauros a serem efetuados em bens tombados devem ser submetidas,
previamente, cio exame e manifestação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, e não devem
alterar suas características arquitetônicas e artísticas.

§ T* Entende-se por reformas: alterações quanto á forma (volume, proporção, escala, altura) quanto à
ocupação (implantação) e quanto à aparência (material, cor, textura).
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§ 2° A requerimento do proprietário, possuidor ou detentor, que comprovar insuficiência de recursos
para realizar as obras de conservação ou restauração do bem, o Município poderá incumbir-se de sua
execução.

Art. 326. Fica proibido na vizinhança da coisa tombada fazer construção que lhe impeça ou reduza a
visibilidade, nem nela colocar animcios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou
retirar o objeto, a critério do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

§ 1" Na Zona de proteção da 3® Ponte, especialmente no espaço aéreo lateral da ponte, deve-se
restringir o uso de publicidade que interfira na visibilidade do Outeiro e Convento Nossa Senhora da
Penha e do Morro do Moreno.

§ 2° O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural estabelecerá normas e cntérios, bem como as
penalidades, que serão regulamentadas por Ato do Executivo Municipal.

Art. 327. Não será permitida a utilização de qumsquer elementos que ocultem total ou parcialmente
as fachadas de bens tombados, excetuados os meios de divulgação de mensagens executadas de
acordo com legislação específica e aprovados pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

Art. 328. Ficam proibidos elementos de infraestrutura, incluindo redes e fiações de concessionárias
de serviços públicos, defronte a bens tombados.

Art. 329. Os bens tombados ficam sujeitos à vigilância permanente dos órgãos mumcipais
competentes, que poderão inspecioná-los sempre que julgado necessário, não podendo os
proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis, obstar por qualquer modo à inspeção, sob
pena de multa

Parágrafo único. Verificada a mgência para a realização de obras para conservação ou restauração
em qualquer bem tombado, poderão os órgãos públicos competentes tomar a iniciativa de projetá-las
e executá-las, independente da comunicação do proprietário, possuidor ou detentor.

Art. 330. O bem móvel tombado não poderá sair do município sem prévia autorização do Conselho
Municipal de Patrimônio Cultural, sob pena de multa, seqüestro do bem pelo Município e infração às
leis penais vigentes.

Art. 331. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá
dar conhecimento do fato ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, dentro do prazo de cinco
dias, sob pena de multa

Art. 332. Para efeito de imposição das sanções previstas no Código Penal, e sua extensão a todo
aquele que destruir, inutilizar ou alterar os bens tombados, os órgãos públicos competentes
comunicarão o fato ao Ministério Público, sem prejuízo da multa aplicável nos casos de reparação,
pintura ou restauração, sem prévia autorização do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

SEÇÃO XV
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DOS INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM

Art. 333. Para garantir a preservação do patrimônio cultural e natural, a Administração Municipal
deve elaborar estudos específicos com a definição de critérios de preservação da visualização dos
elementos naturais e construídos, componentes da imagem da cidade.

§ 1° Os estudos dos elementos naturais devem contemplar as Zonas de Especial Interesse Ambiental
- ZEIA do município.

§ 2° Os estudos dos elementos construídos a que se refere este artigo devem contemplar as Zonas
Especial de Interesse Cultural - ZEIC e todas as edificações tombadas em seu entorno, definidas
nesta Lei e outras, a critério do Conselho Mimicipal de Patrimônio Cultural.

Art. 334. Os estudos para a preservação da paisagem devem considerar, no mínimo:

I - identificação e caracterização dos elementos naturais e construídos representativos para a imagem
da cidade com:

a) caracterização dos elementos abrangendo aspectos geográficos, geológicos, morfológicos, de
vegetação e os efeitos da ação antrópica;

b) caracterização dos elementos construídos;

c) inserção urbana dos elementos naturais e construídos;

d) caracterização do uso e da ocupação do solo no entorno dos elementos naturais e construídos;

e) acessibilidade e visibilidade de cada um dos elementos naturais e construídos em relação aos eixos
de circulação viária, às áreas de praça e às áreas de grande concentração;

f) presença na memória coletiva dos moradores e visitantes;

g) presença dos elementos naturais e construídos em documentos históricos, produções culturais,
manifestações folclóricas e populares;

h) referência simbólica na construção da imagem da cidade.

II - a definição de critérios da visualização dos elementos naturais e construídos representativos da
construção da imagem coletiva da cidade, contemplando:

a) indicação dos principais eixos e pontos de visibilidade;

b) demarcação das áreas atingidas pelos cones de visualização, as quais serão objeto de legislação
específica a fim de preservar e garantir a visibilidade dos elementos naturais e construídos na
paisagem;
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c) definição de normas e índices específicos de uso e ocupação do solo para as áreas atingidas pelos
cones de visualização;

d) simulação gráfica destas ocupações, indicando a visibilidade alcançada para cada elemento;

e) análise e indicação das restrições;

f) indicação de ações e de instrumentos urbanísticos necessários para potencializar a visibilidade dos
elementos;

III - ficam identificados, no mínimo, os seguintes elementos construídos e naturais para a
preservação visual:

a) Outeiro e Convento de Nossa Senhora da Penha;

b) Igreja Nossa Senhora do Rosário, Centro de Vila Velha de Vila Velha;

c) Morro do Penedo;

d) Pedra dos Olhos;

e) Morro do Moreno;

f) Morro do Mochuara;

g) Morro e Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, Ponta da Fruta;

h) Morro da Concha;

i) Lagoa Grande;

j) Lagoa de Jabaeté;

k) complexo Lagunar de Jacuném;

1) Pedra de Itapebuna

Parágrafo único. Os índices de controle urbanísticos decorrentes dos estudos específicos para a
preservação da paisagem deverão ser apresentados em Audiência Pública e aprovados pelo Conselho
Municipal da Cidade - CMC antes de ser encaminhados como projeto de lei para Câmara Municipa

SEÇÃO XVI

DA DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL OU UTILIDADE PÚBLICA

Art. 335. O Poder Executivo poderá promover a desapropriação por interesse social ou utilidade
pública
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§ 1" A desapropriação por interesse social ou utilidade pública dar-se-á quando a propriedade não
estiver cumprindo sua função social, conforme art. 4° desta Lei.

§ 2° A indenização pela desapropriação imobiliária se dará por avaliação do Mimicípio, devendo-se
adotar o mesmo procedimento administrativo e judicial previsto no Decreto Lei Federal 3365\194L

SEÇÃO XVII

DA REQUISIÇÃO

Art. 336. A requisição de imóvel urbano ou rural se dará em caso de pengo público iminente, nos
termos do § 3o do art. 1.228 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Parágrafo único. Sendo verificada a necessidade de ocupação permanente do imóvel requisitado,
serão adotados pelo mimicipio os mesmos procedimentos previstos para a desapropriação por
interesse social ou utilidade pública.

SEÇÃO XVIII

DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÃRIA

Art. 337. O poder público municipal, através de Lei Municipal Especifica, instituirá o Programa
Municipal de Regularização Urbanística e Fundiária no qual regulamentará os instrumentos previstos
nesta Lei.

§ 1° A regularização urbanística e fundiária dar-se-á mediante observação da Lei Federal n" 10.257,
de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e Medida Provisória n" 2.220, de 4 de setembro de 2001,
Lei Federal N" 11.977, de 7 de julho de 2009 alterada pela Lei Federal n° 12.424, de 16 de junho de
2011.

§ 2° O Programa Municipal de Regularização Urbanística e Fundiária deverá conter;

I - as diretrizes do programa de regularização;

II - os instrumentos necessários;

III - os órgãos competentes;

IV - os procedimentos voltados à regularização fundiária; e

V - a delimitação das áreas urbanas que serão objeto desse Programa.

SEÇÃO XIX

DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
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Art. 338. O Poder Executivo poderá conceder o direito real de uso de bens públicos imóveis, em
caráter gratuito ou oneroso, para fins de urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra na
área rural, implantação de programa habitacional de interesse social ou de regularização fimdiária ou
outra utilização de interesse social.

§ 1° Para as finalidades de uso de interesse social a concessão terá caráter gratuito e dispensa a
realização de licitação.

§ 2° Para as demais finalidades, a concessão será precedida de avaliação do imóvel, para fins de
estabelecer o valor da remuneração pelo uso, autorização legislativa e licitação pública, na forma da
Lei Orgânica Municipal.

SEÇÃO XX

DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA

Art. 339. Aquele que até 30 de junho de 2001 possuiu como seu, por cinco anos ininterruptamente e
sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel público constante do cadastro
municipal situado em área urbana das Zonas Especiais de Interesse Social, definidas nesta Lei,
utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito á concessão de uso especial para fins
de moradia em relação ao bem, objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a
qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1° A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gratuita ao homem, à
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2° O direito de que traía este artigo não será reconhecido ao mesmo concessionário mais de uma
vez.

§ 3° Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legitimo continua, de pleno direito, na posse de seu
antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão.

§ 4° Certidão emitida pelo Município, na forma de Certidão de Regularização Fundiária, será levada
a registro no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do imóvel.

Art. 340. O requerimento administrativo para outorga de direito de uso será dirigido ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e desde logo instruído com a prova documental que o interessado dispõe,
devendo indicar;

I - o nome, a qualificação e o endereço do requerente;

II - os fundamentos de fato e de direito do pedido;

III - a providência pretendida;

IV - as provas em poder da Administração que o requerente pretende ver juntadas aos autos.
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§ 1° O requerente deverá também:

I - mencionar sua qualificação pessoal e juntar uma cópia simples de um documento de identidade;

II - declarar, expressamente, sob as penas da lei:

a) que não é proprietário urbano nem rural;

b) que até 30 de Junho de 2001, possuiu como sua, por 05 (cinco) ou mais anos ininterruptamente e
sem oposição, área urbana contínua, não excedente a 250,00m2 (duzentos e cinqüenta metros
quadrados);

c) que nela tem sua morada.

III - individualizar o imóvel, mencionando:

a) localização (distrito e localidade) e denominação, se houver;

b) área aproximada, em metros quadrados;

c) dimensões aproximadas;

d) vias de acesso.

§ 1° Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social desenvolvidos por órgãos ou
entidades da Administração Pública, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá
ser contratada coletivamente.

§ 3° Não será concedido o direito ao uso para fins de moradia, de imóvel localizado em área de praça
pública, conforme previsão da Lei Orgânica Municipal, ou ainda se localizado em área de risco ou de
preservação ambiental, casos em que o requerente deverá ser incluído em cadastro municipal para
fins de Habitação de Interesse Social e providenciar a desocupação do imóvel.

SEÇÃO XXI

DA ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA

Art. 341. O Município prestará assistência técnica e administrativa, em colaboração com associações
de moradores da comunidade, regularmente constituídas, com personalidade jurídica, desde que
explicitamente autorizada pelos representados, para defesa do direito de domínio em propriedades
privadas, ao que possuir como sua área ou edificação urbana até duzentos e cinqüenta metros
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para a sua moradia ou de
sua família desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
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§ 1" A usucapião urbana dar-se-á nos termos do art. 183 da Constituição Federal e dos artigos 9° a
13, da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

§ 2" A assistência referida no caput será prestada preferencialmente em ações coletivas.

§ 3° A assistência referida no caput será requerida a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Mobilidade e limitar-se-á ao levantamento sobre informações cadastrais dos imóveis objeto
da usucapião assim como informações cadastrais quanto aos proprietários dos imóveis lindeiros e
certidão de localização do imóvel, quando possível.

TITULO IV

DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I

DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 342. O Plano Diretor Municipal - PDM de Vila Velha integra o processo de planejamento
municipal, ficando o Poder Executivo obrigado a incluir no Plano Plurianual, nas Diretrizes
Orçamentárias e no Orçamento Anual, os programas, projetos ou ações da Administração Municipal
referentes à sua execução de acordo com as diretrizes e prioridades estabelecidas nesta lei.

Art. 343. O Poder Executivo disporá de Processo de Planejamento e Gestão, visando à adequação
administrativa das ações e investimentos públicos, no âmbito de sua competência.

Art. 344. Compete ao Poder Executivo coordenar o Processo de Planejamento e Gestão do
Município.

Parágrafo único. A coordenação do Processo de Planejamento e Gestão dar-se-á em conjunto com
os diversos órgãos e setores da Administração envolvidos com o processo de planejamento e
execução.

Art. 345. São objetivos do Processo de Planejamento e Gestão:

I - manter atualizadas as informações municipais, principalmente no que se refere a dados fisico-
territoriais, cartográficos e socioeconômicos de interesse do Município;

II - elaborar, desenvolver e compatibilizar planos e programas que envolvam a participação conjunta
de órgãos, empresas e autarquias do Poder Executivo e de outros níveis de governo;

III - desenvolver, analisar, reestruturar, compatibilizar e revisar diretrizes estabelecidas na Lei
Orgânica, no Plano Diretor Municipal e demais Leis vigentes, mediante a proposição de Emendas,
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Leis, Decretos e normas, visando a constante atualização e adequação dos instnunentos legais de
apoio ao Poder Executivo; e

IV - compatibilizar as diretrizes contidas no Plano Diretor Municipal com os demais Planos
Municipais.

SEÇÃO II

DA GESTÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Art. 346. A Gestão do Plano Diretor Municipal deverá ser coordaiada pelo órgão municipal
responsável pela gestão urbana em conjimto com o Conselho Municipal da Cidade, devendo;

I - acompanhar a aplicação deste Plano Diretor Municipal, articulando todos os setores da população
envolvidos com a produção no espaço urbano;

II - proceder ao monitoramento da aplicação do Plano Diretor Municipal, analisando seus
desdobramentos e registrando as novas necessidades para futtiras revisões;

III - analisar preliminarmente os projetos e empreendimentos, que vierem a ser implantados durante
a vigência do Plano Diretor Municipal e determinar os instrumentos a serem aplicados e;

FV - coordenar o processo de regulamentação dos instrumentos, planos e projetos previstos nesta Lei.

SEÇÃO III

DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

Art. 347. Fica estabelecido o Conselho Municipal da Cidade - CMC, órgão colegiado, de natureza
permanente, tripartite e paritário, de caráter consultivo, deliberativo e propositivo, responsável por
acompanhar, estudar, analisar, propor, aprovar, implantar e revisar a gestão do Plano Diretor
Municipal de Vila Velha

Art. 348. As atribuições do Conselho Municipal da Cidade - CMC são:

I - acompanhar a implementação do Plano Diretor Municipal;

II - analisar e opinar sobre questões relativas á implementação do Plano Diretor;

UI - acompanhar a execução dos planos, programas e projetos previstos no Plano Diretor Municipal;

IV - indicar prioridades para utilização dos recursos do Fundo Mimicipal de Desenvolvimento
Urbano e acompanhar sua aplicação;

V - monitorar a aplicação da outorga onerosa, da transferência do direito de construir e do
parcelamento e uso compulsórios e das operações urbanas consorciadas;
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VI - acompanhar projetos urbanos e as operações urbanas consorciadas;

VII - convocar, organizar e coordenar as conferências e assembléias territoriais;

VIII - avaliar e aprovar os Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, emitido por parecer técnico do
órgão gestor da política urbana;

IX - solicitar a realização de audiências piiblicas;

X - elaborar o seu Regimento Interno e instituir a formação de Câmaras Temáticas que correspondam
às propostas do Plano Diretor Municipal;

XI - analisar os estudos específicos com os parâmetros de altura e recuo nos eixos viários
denominados "Cones Visuais do Convento da Penha";

XII - opinar, quando solicitado, sobre quaisquer matérias atinentes ao desenvolvimento urbano;

XIII - orientar sobre as normas da Política Municipal de Uso das Vias Públicas;

XrV - analisar e aprovar a delimitação das ZEIA em ZEIA A e ZEIA B após aprovação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente;

XV - analisar e aprovar os projetos de ocupação urbanística restrita em áreas não caracterizadas
como Áreas de Preservação Permanente pela Legislação Federal ou Unidades de Conservação
instituídas, conforme estabelecido nesta Lei.

Art. 349. O Conselho Municipal da Cidade - CMC terá composição tripartite e deverá contemplar a
representação dos diversos segmentos da sociedade.

§ 1° O CMC será composto por pessoas maiores, capazes e idôneas, representantes do Poder Público,
do Setor Produtivo, Conselhos e Entidades Profissionais e Acadêmicas, representação regional da
população, de acordo com a seguinte composição:

1-09 (nove) representantes do Poder Público:

a) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela gestão do
meio ambiente;

b) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela gestão do
planejamento governamental;

c) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pelo
desenvolvimento urbano e mobilidade;

d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela gestão das
obras públicas;
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e) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela gestão da
drenagem;

í) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Procuradoria Geral do Município; e

g) 02 (dois) representantes efetivos e dois suplentes da Câmara Municipal de Vila Velha - CMW.

h) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Instituto Jones dos Santos Neves;

II - 09 (nove) representantes do Setor Produtivo e Conselhosassevil Profissionais:

a) 01 (um) representante efetivo e um suplente do setor da construção civil, cujos representantes
serão indicados por assembléia específica para este propósito, cuja ata referende seu representante e
suplente;

b) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA;

c) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
representantes da Seccional do Espirito Santo, Subseção de Vila Velha;

e) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito
Santo - FINDES;

f) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Federação de Comércio, Serviços e Turismo do
Estado do Espírito Santo - FECOMÉRCIO/ES;

g) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Associação dos Empresários de Vila Velha -
ASSEVILA;

h) 01 (um) representante efetivo e um suplente das empresas do segmento portuário, cujos
representantes serão indicados por assembléia especifica para este propósito cujas atas referendem
seus representantes e suplentes; e

i) 01 (um) representante efetivo e um suplente das instituições de ensino superior localizadas no
Município de Vila Velha cujos representantes serão indicados por assembléia específica para este
propósito, cuja ata referende seus representantes e suplentes.

III - 09 (nove) representantes da sociedade civil organizada, bem como dos segmentos acadêmico,
ambiental e instituição técnica voltada ao desenvolvimento da Região Metropolitana:

a) 03 (três) representantes titulares e 03 (três) suplentes da sociedade civil organizada, conforme
preconiza a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 66;
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b) 02 (dois) representantes efetivos e dois suplaites das entidades do segmento ambientai,
cadastradas na secretaria municipal responsável pela gestão do meio ambiente, cujos representantes
serão indicados por assembléia especifica para este propósito, cujas atas referendem seus
representantes e suplentes;

c) 01 (um) representante efetivo e um suplente do movimento cultural do Município, cujos
representantes serão indicados por assembléia específica para este propósito, cujas atas referendem
seus representantes e suplentes;

d) 01 (um) representante efetivo e um suplente dos movimentos de moradia do Município, cujos
representantes serão indicados por assembléia especifica para este propósito, cujas atas referendem
seus representantes e suplentes;

e) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Sindicomerciários/ES; e

f) 01 (um) representante efetivo e um suplente do Sindirodoviário/ES.

§ 2" O mandato dos membros do Conselho Municipal da Cidade - CMC será de 02 (dois) anos
contado a partir da publicação do ato de nomeação, com no máximo uma recondução consecutiva,
com exceção dos representantes do Poder Executivo que terão mandato pelo tempo em que forem
titulares das Secretarias e da Câmara Municipal de Vila Velha

§ 3° O Conselho será nomeado através de Decreto do Executivo Municipal, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei.

§ 4° Poderão participar do Conselho Municipal da Cidade - CMC, em caráter consultivo e sem
direito a voto, mediante aprovação prévia da presidência do Conselho, representantes de conselhos e
entidades profissionais, instituições públicas e privadas de ensino técnico, tecnológico e superior, e
instituições públicas de pesquisa e planejamento.

§ 5° Em caso de vaga de Conselheiro, a obrigação do substituto será completar o mandato do
substituído;

§ 6° Até 30 (trinta) dias antes do término do mandato do Conselheiro, os órgãos e entidades que
compõem o Conselho Municipal da Cidade - CMC deverão indicar os seus novos representantes.

§ 7° A ausência de indicação de representante no prazo regulamentar não invalida as decisões do
conselho;

§ 8° A presidência do Conselho Municipal da Cidade - CMC será exercida pelo titular da Secretaria
Municipal responsável pela gestão do desenvolvimento urbano, que será substituído, em sua ausência
ou impedimento, pelo seu suplente.

§ 9" Dependerão de voto de 2/3 (dois terços) dos membros que compõem o Conselho Municipal da
Cidade - CMC, as decisões referentes aos seguintes assuntos:

I - revisão de pareceres, anteriormente aprovados pelo plenário;
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II - aprovação da programação de investimento anual e plurianual dos órgãos e entidades da
Administração Municipal, direta e indireta, referente ao desenvolvimento urbano;

III - alteração do Regimento Intemo do Conselho Mimicipal da Cidade - CMC.

§ 10. No caso de empate em votação, ficará a cargo da presidência do Conselho Municipal da Cidade
- CMC a decisão;

§ 11. Para apoio jurídico e técnico do Conselho Municipal da Cidade - CMC, ficam criadas as
Câmaras Jurídica e Técnica, vinculadas a Secretaria Municipal responsável pela gestão do
desenvolvimento urbano;

§ 12. As Câmaras Jurídica e Técnica realizarão análise prévia dos processos e subsidiarão, através de
relatório Jurídico-técnico, a análise dos processos pelos membros do CMC;

§ 13. As Câmaras Jurídica e Técnica serão formadas de acordo com a seguinte composição,
nomeados através de decreto municipal:

I - Câmara Jurídica:

a) 01 (um) representante vinculado à Secretaria Municipal responsável pela gestão do
desenvolvimento urbano;

b) 02 (dois) representantes vinculados a Procuradoria Geral Municipal;

II - Câmara Técnica:

a) 03 (três) representantes vinculados a Secretaria Municipal responsável pela gestão do
desenvolvimento urbano; e

b) 03 (três) representantes vinculados a Secretaria Municipal ou Entidades responsáveis pela gestão
do patrimônio, turismo, desenvolvimento econômico e melhoria do ambiente de negócios;

§ 14. Os membros do Conselho Municipal da Cidade - CMC e suas Câmaras Técnicas não farão jus à
remimeração.

§ 15. Fica autorizado o Poder Executivo, criar dotações orçamentárias para as despesas decorrentes
da implantação e manutenção do Conselho Municipal da Cidade - CMC e suas Câmaras Técnicas,
podendo suplementá-las, se necessário.

CAPITULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 350. O Poder Executivo encaminhará á Câmara Municipal, no prazo de 12 (doze) meses,
contados da publicação da presente lei:
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I - projeto de lei especifico para aplicação do parcelamento, edificação e utilização compulsória de
imóvel;

II - projeto de lei para adequação do Código Tributário Municipal, observada a Lei de
Responsabilidade Fiscal;

Art. 351. Deverá ser elaborado, com orientação da Secretaria Mimicipal de Desenvolvimento Urbano
e Mobilidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da vigência desta Lei,
prorrogáveis por igual período, os seguintes planos complementares:

I - Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, que possa garantir inclusive a execução de
"calçada legal" em todos os prédios públicos municipais;

II - Plano Mimicipal de Regularização Fundiária de Interesse Social;

III - Plano Municipal do Cadastro de Imóveis Públicos, em colaboração com a Secretaria Municipal
de Administração;

IV - Estudos específicos com a definição de critérios de preservação da visualização dos elementos
naturais e construídos, componentes da imagem da cidade, inclusive da área rural e especialmente do
Convento da Penha e da Lagoa Jabaeté, podendo ser estabelecidos mirantes de contemplação dos
cones visuais;

V - Estudos específicos do cadastro georreferenciado de logradouros municipais; e

VI - Estudos específicos para as normas de confrontação de áreas públicas e privadas.

Parágrafo único. O Executivo fica autorizado a alterar o orçamento municipal para viabilizar os
recursos necessários à elaboração dos planos complementares listados no caput deste artigo.

Art. 352. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável -
COMDES com o objetivo de desenvolver e acompanhar a implementação do Plano Municipal de
Desenvolvimento Econômico Sustentável

§ 1° O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável deverá ser elaborado com apoio
metodológico da Secretaria responsável pelo planejamento, orçamento e gestão, no prazo de 12
(doze) meses contados a partir da vigência desta Lei, prorrogáveis por igual período;

§ 2° As decisões do COMDES no âmbito de suas atribuições, deverão ser consideradas como
Resoluções, sujeitas à homologação do Prefeito Municipal.

§ 3° A decisão do COMDES, transformada em Resolução, e que não for homologada pelo Prefeito
Municipal, deve ter as razões e justificativas comunicadas ao Conselho, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias.

Art. 353. O COMDES, terá composição tripartite e deverá contemplar a representação dos diversos
segmentos da sociedade.
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§ 1° O COMDES será composto por pessoas maiores, capazes e idôneas, representantes do Poder
Piiblico, do Setor Produtivo, do Setor Produtivo da Economia Criativa, Conselhos e Entidades
Profissionais e Acadêmicas, representação regional da população, de acordo com a seguinte
composição:

1-07 (sete) representantes do Poder Píiblico:

a) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pelo
planejamento
b) 01 (um) representante efetivo e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal responsável pela
Articulação Institucional;
c) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pelo
desenvolvimento econômico

d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pela cultura;
e) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal responsável pelo
desenvolvimento urbano;
0 01 (um) representante efetivo e um suplente da Procuradoria Geral do Município; e
g) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Câmara Municipal de Vila Velha - CMVV.

II - 07 (sete) representantes do Setor Produtivo e Conselhos Profissionais:

a) 01 (um) representante efetivo e um suplente das Empresas da Economia Criativa;
b) 01 (um) representante efetivo e um suplente das entidades empresariais do segmento comercial e
de serviços - FECOMÉRCIO;
c) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Federação das Indústrias do Estado do Espirito
Santo - FINDES;
d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Associação dos Empresários de Vila Velha -
ASSEVILA;
e) 01 (um) representante efetivo e 01 (um) suplente da Federação das Entidades de Micro e
Pequenas Empresas do Espírito Santo - FEMICRO/ES;
f) 01 (um) representante efetivo e um suplente das entidades do setor de serviço e do segmento de
turismo;
g) 01 (um) representante efetivo e um suplente das empresas do segmento cultural;

III - 07 (seis) representantes dos moradores da cidade representando os habitantes e entidades
comunitárias, bem como dos segmentos acadêmico, ambiental e cultural:

a) 01 (um) representante do Conselho Comunitário de Vila Velha;
b) 01 (um) efetivo e um suplente representante do Movimento Vila Nova Vila Velha - MOVIVE
c) 01 (um) efetivo e um suplente representante das organizações não governamentais do segmento
de Economia Criativa;
d) 01 (um) representante efetivo e um suplente da Academia de Letras de Vila Velha;
e) 02 (dois) representantes efetivos e dois suplentes das instituições de ensino superior localizadas
no Município de Vila Velha, cujos representantes serão indicados por assembléia específica para este
propósito, cujas atas referendem seus representantes e suplentes;
O 01 (um) representante efetivo e um suplente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha
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§ 2" A representação pelo Conselho Comunitário de Vila Velha - CCVV, não poderá ser de servidor
(a) público (a) do Município de Vila Velha ou funcionários de empresa concessionária do Município.

§ 3" O mandato dos membros do COMDES será de 02 (dois) anos, sem impedimento de recondução,
com exceção dos representantes do Poder Executivo que terão mandato pelo tempo em que forem
titulares das Secretarias e da Câmara Municipal de Vila Velha

§ 4° O Conselho será nomeado através de Decreto do Executivo Municipal, no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar da vigência desta Lei.

§ 5° Poderão participar do COMDES, em caráter consultivo e sem direito a voto, mediante aprovação
prévia, representantes de conselhos e entidades profissionais, instituições públicas e privadas de
ensino técnico, tecnológico e superior, e instituições públicas de pesquisa e planejamento.

§ 6° Em caso de vaga de Conselheiro, a obrigação do substituto será completar o mandato do
substituído;

§ 7° Até 30 (trinta) dias antes do término do mandato do Conselheiro, os órgãos e entidades que
compõem o COMDES deverão indicar os seus novos representantes.

§ 8° A presidência do COMDES será exercida pelo titular da Secretaria Municipal responsável pelo
planejamento, que será substituído, em sua ausência ou impedimento, pelo Secretário Municipal
responsável pelo desenvolvimento econômico.

§ 9" Dependerão de voto de 2/3 (dois terços) dos membros que compõem o COMDES, as decisões
referentes aos seguintes assuntos;

I - revisão de pareceres, anteriormente aprovados pelo plenário;

II - aprovação da programação de investimento anual e plurianual dos órgãos e entidades da
Administração Municipal, direta e indireta, referente ao desenvolvimento da economia criativa;

III - alteração do Regimento Interno do COMDES.

§ 10. Fica autorizado o Poder Executivo, criar dotações orçamentárias para as despesas decorrentes
da implantação e manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável -
COMDES, podendo suplementá-los. se necessário.

§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o orçamento municipal para viabilizar os recursos
necessários à elaboração dos planos complementares listados no caput deste artigo.

Art. 354. Deverá ser elaborado, com orientação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no
prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da vigência desta Lei, os seguintes planos
complementares:

I - Plano Diretor de Arborização Urbana; e

II - Plano de Ocupação de áreas verdes e demais áreas públicas

Autoria: Poder Executivo 141 ^

'1



) Continuação Aut. de Lei Complementar n° 063/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

''Deus seja (ouvado"

Parágrafo único. O Executivo fica autorizado a alterar o orçamento municipal para viabilizar os
recursos necessários à elaboração dos planos complementares listados no caput deste artigo.

Art. 355. Deverá ser elaborado, com orientação da Secretaria Mimicipal de Infraestrutura Projetos e
Obras, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da vigência desta Lei, prorrogáveis
por igual período, os seguintes planos complementares:

I - Plano Municipal de Drenagem; e

II - Plano Municipal de Desocupação das áreas de risco e demolição de imóveis irregulares.

Parágrafo único. O Executivo fica autorizado a alterar o orçamento municipal para viabilizar os
recursos necessários á elaboração dos planos complementares listados no caput deste artigo.

Art. 356. Deverá ser elaborado, com orientação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da vigência desta Lei,
prorrogáveis por igual período, os seguintes planos complementares:

I - Plano Diretor Ambiental;

II - Sistema de Saneamento Ambiental;

III - Plano Municipal de Gestão de Parques Urbanos e de Gestão das áreas de preservação ambiental;
e

IV - Plano Municipal de Desocupação de Áreas de Risco, com auxilio da Secretaria Municipal de
Prevenção e Combate a Violência e Trânsito; e

V - Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro.

Art. 357. A descrição dos limites das Macrozonas e 2tonas criadas nesta Lei deverá ser realizada por
Ato do Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da vigência desta
Lei.

§ 1° Os limites das Macrozonas e Zonas, referidos no caput deste artigo, deverão conter as
coordenadas dos vértices definidores georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro.

§ 2° A descrição das Macrozonas e Zonas deverá obedecer aos limites estabelecidos nesta Lei.

Art. 358. Os projetos de arquitetura já aprovados, cujo Alvará de Execução tenha sido concedido
antes da vigência desta Lei, terão um prazo de 30 (trinta) meses contados a partir da vigência desta
Lei, para a conclusão da estrutura da edificação, sob pena de caducidade dos Alvarás de Execução e
de Aprovação de Projeto.

§ 1° Os empreendimentos compostos por mais de um bloco terão um prazo de 30 (trinta) meses
contados a partir da vigência desta Lei, para a conclusão da estrutura de no mínimo um bloco, sob
pena de caducidade do alvará

§ 2° Não será permitida a revalidação do Alvará de Aprovação do Projeto e do Alvará de Execução
da Obra concedidos nas condições descritas no caput.
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Art. 359. Os projetos de arquitetura Já aprovados antes da vigência desta Lei e sem Alvará de
Execução concedido, independentemente da data de sua aprovação, terão um prazo máximo de 06
(seis) meses para requerer o Alvará de Execução, a contar da data de vigência desta Lei, sob pena de
caducidade, vedada a revalidação do Alvará de Aprovação do Projeto.

Parágrafo único. Nos casos descritos no caput, o prazo para conclusão da estrutura da edificação
deverá obedecer ao disposto no artigo 358, a contar do primeiro Alvará de Execução emitido.

Art. 360. Os processos administrativos de aprovação de projetos de arquitetura protocolados na
Prefeitura Municipal, antes da vigência desta Lei, serão analisados e ajustados de acordo com o
regime urbanistico vigente na data do protocolo e terão um prazo de 06 (seis) meses para requerer o
Alvará de Execução, a contar da data de aprovação do projeto, sob pena de caducidade, vedada a
revalidação do Alvará de Aprovação do Projeto.

§ 1° Nos casos descritos no caput, o prazo para conclusão da estrutura da edificação deverá obedecer
ao disposto no artigo 358, a contar do primeiro Alvará de Execução emitido.

§ 2° Os empreendimentos passíveis de elaboração de EIV, com processos administrativos para os
quais a Prefeitura Municipal tenha expedido resposta técnica autorizando a elaboração do Estudo de
Impacto de Vizinhança antes da vigência desta Lei, mas que protocolarem processo de aprovação de
Projeto Arquitetônico após a vigência desta Lei, deverão adequar os projetos à esta nova Lei.

Art. 361. A interrupção ou retardamento dos trabalhos de execução da fundação ocasionada por
problemas de natureza técnica, relativos á qualidade do subsolo, devidamente comprovada pelo
órgão técnico municipal competente, através da análise de laudo técnico apresentado pelo
empreoidedor, poderá prorrogar o prazo referido nos artigos anteriores, desde que seja apresentado
ao Conselho Municipal da Cidade - CMC pedido específico nesse sentido, instruído com
documentação comprobatòriada condição excepcional.

Art. 362. Os processos administrativos de projeto modificativo, de reforma e de regularização de
edificação, cujos requerimentos tenham sido protocolados na Prefeitura antes da vigência desta Lei,
serão analisados e ajustados de acordo com o regime urbanístico vigente na data do protocolo, sendo
vedada a utilização do protocolo do projeto original para tal finalidade.

Art. 363. As solicitações protocoladas na vigência desta Lei, para modificação de projetos de
arquitetura já aprovados anteriormente à vigência desta Lei, poderão ser examinadas de acordo com a
legislação vigente á época da aprovação do projeto, desde que a modificação pretendida não implique
em:

I - aumento do Coeficiente de Aproveitamento e da Taxa da Ocupação constantes do projeto
aprovado;

II - agravamento dos índices de controle urbanísticos estabelecidos por esta Lei, ainda que, com base
em legislação vigente á época da aprovação do projeto e licenciamento da construção.

Parágrafo único. Quando houver desmembramento ou desdobro de terrenos no lote originalmente
aprovado de arquitetura, o projeto será analisado de acordo com os termos da presente lei.
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Art. 364. Decorridos os prazos a que se refere este Titulo, será exigido novo pedido de Alvará de
Aprovação de projeto e de Alvará de Execução de Obra, e o projeto deverá ser novamente submetido
à análise e avaliação pelo órgão competente da Prefeitura, obedecendo à legislação vigente.

Art. 365. Em caso de inobservância de quaisquer dos prazos estabelecidos neste Título, a (s)
solicitação (ões) será (ão) indeferida (s) e será aplicada multa estabelecida pelo Código Municipal de
Edificações ou por ato do Executivo Municipal.

Art. 366. Os processos administrativos de consulta prévia para concessão de Alvará de Localização e
Funcionamento, cujos requerimentos tenham sido protocolados na Prefeitura Municipal antes da
vigência desta Lei, serão reexaminados com base nesta nova legislação.

Art. 367. A renovação do licenciamento de atividade considerada proibida por esta Lei em
edificação onde já funcionava legalmente tal atividade poderá ser permitida a critério do Conselho
Municipal da Cidade - CMC.

Parágrafo único. A aprovação dependerá de apresentação de laudo técnico que comprove a
compatibilidade da atividade com a Zona onde se situa e das medidas necessárias para mitigação de
possíveis impactos e o atendimento as demais obrigações decorrentes desta Lei.

Art. 368. O Plano Diretor Municipal poderá ser revisto no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data
de sua publicação, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 10 (dez) anos, conforme previsão do
Estatuto das Cidades.

§ 1° Considerar-se-á cumprida á exigência prevista no caput deste artigo com o envio do projeto de
lei por parte do Poder Executivo à Câmara Municipal.

§ 2° O disposto neste artigo não impede a propositura e a aprovação de alterações durante o prazo
previsto neste artigo.

§ 3° Qualquer proposição de alteração ou revisão do Plano Diretor Municipal deverá assegurar a
participação popular bem como a anuência do Conselho Municipal da Cidade - CMC.

§ 4° A revisão do Plano Diretor Municipal no prazo entre 05 (cinco) e 10 (dez) anos, contados da
data de sua publicação, somente poderá ser aprovado após a realização de no mínimo 03 (três)
audiências públicas.

§ 5° A revisão do Plano Diretor Municipal será proposta através de projeto de lei pelo Executivo
Municipal, pelo Legislativo Municipal, pelo Conselho Municipal da Cidade ou ainda por iniciativa
da população, conforme estabelecido no artigo 35 da Lei Orgânica do Município.

Art. 369. As despesas decorrentes da execução desta Lei terão dotações próprias do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.

Art. 370. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, especialmente as Leis n°s 2.473/1989, 2.549/1990, 2.621/1990,
4.575/2007, 4.996/2010, 5.153/2011, 5.167/2011, 5.192/2011, 5.430/2013, 5.441/2013, 5.474/2013,
5.618/2015 eos Decretos n°s 335/2011, 218/2013, 219/2013, 220/2013 e 144/2016.
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Art. 371. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 17 de outubro de 2018.

AN

OSVALDO MA

Presidente

rURANO

retário

NILMA MARIA GUEZ DA SILVA

2° Secretário

1
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ANEXO 1

MAPAS INTEGRANTES LEI DO PDM

ANEXO 1 - MAPA A - PERÍMETRO URBANO;

ANEXO 1 - MAPA B - MACROZONEAMENTO;

ANEXO 1 - MAPA C - ZONEAMENTO / ZONEAMENTO MUNICIPAL;

ANEXO 1 - MAPA D - ZEIA's, UCs E ZONAS DE AMORTECIMENTO;

ANEXO 1 - MAPA E - BENS DE INTERESSE CULTURAL;

ANEXO 1 - MAPA F - CONES AEROVIÁRIOS E NAVEGAÇÃO;

ANEXO 1 - MAPA G - MOBILIDADE.
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ANEXO 2

GLOSSÁRIO

Abrigo de Portão: elemento construtivo, limitado pelo estabelecido nesta Lei, sobreposto aos
portões de acesso de pedestres e veiculos nas edificações.

Acréscimo: aumento de uma edificação em relação ao projeto já aprovado, seja no sentido
horizontal, seja no sentido vertical, formando novos compartimentos ou ampliando os já
existentes.

Adensamento: intensificação de uso do solo e de área construída.

Afastamento frontal minimo: distância estipulada como a menor possível entre a edificação e o
alinhamento.

Afastamento lateral e de fundo minimos: distância estipulada como a menor possível entre
qualquer elemento construtivo da edificação e as divisas laterais e de fundos.

Aglomerado subnormal: conceito proveniente da metodologia do IBGE relacionado a
agrupamentos prediais ou residenciais em número superior a cinqüenta unidades, que possuem
ocupação sobre terreno de terceiros, ou de propriedade desconhecida, sem licenciamento ou
fiscalização: que sofrem de ausência, no todo ou em parte, de rede sanitária, telefone, água
encanada, esgoto ou energia elétrica, ou seja, da infraestrutura básica, falta de arruamento e de
numeração ou emplacamento das edificações.

Alinhamento: limite divisório entre o lote e o logradouro público.

Alvará de Licença para construção: documento emitido pela prefeitura do município onde a
construção está localizada, e que autoriza a execução da obra.

Altura da edificação: distância máxima vertical, medida do ponto mais alto da edificação até à
cota de nivel de referência estabelecido de acordo com a topografia do terreno.

Assentamento subnormal: termo utilizado pelo Plano Estratégico Municipal para
Assentamentos Subnormais - PEMAS, estudo comparativo realizado pela Secretaria de
Planejamento da Prefeitura Municipal de Vila Velha, que nomeia assentamentos irregulares tendo
como base a supracitada definição do IBGE para o "aglomerado subnormal".

Área construída ou área total edificada: soma geral das áreas de construção de uma edificação.

Área computável: soma geral das áreas de construção de uma edificação, descontadas as áreas
não computáveis preconizadas nesta Lei e que servirão para o cálculo do Coeficiente de
Aproveitamento da edificação.

Autoria: Poder Executivo 147



VE

Continuação Aut. de Lei Complementar n° 063/2018

GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

''Deus seja [ouvaeío "

Área de especial interesse: unidade diferenciada no território municipal para efeito da aplicação
dos parâmetros e dos instrumentos da política urbana e indução do desenvolvimento urbano.

Área de preservação permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar
da população.

Área urbana: conjunto coerente e articulado de edificações multifuncionais e terrenos contíguos
desenvolvidos segundo uma rede viária estruturante, podendo não dispor de todas as
infraestruturas urbanísticas.

Área verde: espaço territorial urbano que apresenta cobertura vegetal arbóreo-arbustiva
florestada ou fragmentados florestais nativos de domínio público ou particular, com objetivos de
melhoria da paisagem, recreação e turismo para fins educativos, bem como para a melhoria da
qualidade de vida.

Audiência pública: instância de discussão onde os cidadãos exercem o direito de manifestarem
suas opiniões sobre certos planos e projetos e onde a Administração Pública informa e esclarece
dúvidas sobre estes mesmos planos e projetos para a população interessada que será atingida pela
decisão administrativa.

Coeficiente de aproveitamento: coeficiente que multiplicado pela área do lote, determina a área
computável a ser edificada, admitida no terreno.

Concessão de uso especial para fins de moradia: direito estabelecido pela Medida Provisória
2220/01 que transfere domínio para o ocupante de imóvel público situado em área urbana de até
250m^ por mais de cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando para sua moradia ou
para sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Concessão de direito real de uso: direito estabelecido nos termos do Decreto-Lei 271/67,
aplicável a terrenos públicos ou particulares, de caráter gratuito ou oneroso, para fins de
urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra ou outra utilização de interesse social.

Condomínio horizontal: condomínio por unidades autônomas, com características de habitação
unifamiliar, isoladas ou geminadas; empreendimentos residenciais horizontais;

Consórcio imobiliário: instrumento de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada,
que visa à urbanização em áreas que haja carência de infraestrutura e/ou serviços urbanos, mas
contenham imóveis urbanos subutilizados ou não utilizados; para a viabilização de planos de
urbanização, o proprietário de determinado imóvel o transfere ao poder público, e após a
realização das obras recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas
e/ou edificadas.
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Consulta pública: instância de decisão que pode ocorrer na forma de assembléias, onde o poder
público toma decisões baseadas no conjunto de opiniões expressas pela população interessada.

Contribuição de melhoria: definida nos termos do artigo 145, Seção III da Constituição
Federal, este tributo pode ser instituído toda vez que houver valorização imobiliária decorrente de
obra pública com o objetivo de se recompor os gastos originados pela realização da obra.

Compartimento técnico: áreas de visita para manutenção dos equipamentos indispensáveis ao
funcionamento do edifício.

Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública: estabelecido no Estatuto da
Cidade, em seu artigo 8°, é instrumento que incide sobre um imóvel que deixou de ser utilizado
adequadamente e passou a ser tributado pela alíquota máxima (15%) do IPTU progressivo no
tempo e, passados 5 anos, continuou a não receber parcelamento ou construção; o poder
municipal pode desapropriar este imóvel com pagamento de indenização em títulos da dívida
pública.

Densidade demográfica ou densidade populacional: número total de pessoas residindo em
determinada área. Em áreas urbanas, geralmente é uma relação expressa em habitantes por
hectare (habitantes/ha ); em áreas mais amplas, costuma-se utilizar a medida em habitantes por
quilômetro quadrado (habitantes /km^).

Densidade habitacional ou residencial: expressa a relação entre o número total de unidades
habitacionais construídas e uma determinada área. Geralmente é medida em unidades

habitacionais por hectare (unidades habitacionais/ha ou habitações/ha).

Densidade bruta: expressa a relação entre número total de pessoas residentes e uma determinada
área como um todo, contando para o cálculo as escolas, espaços públicos, logradouros, áreas
verdes e outros usos.

Densidade líquida: expressa o número total de pessoas residente e uma determinada área
contando para o cálculo a quantidade de área estritamente utilizada para fins residenciais.

Direito à moradia e à cidade sustentável: direitos humanos essenciais segundo institutos
nacionais e documentos internacionais; moradia e cidade sustentável constituem fundamentos

para uma política.

Direito de preempção: instrumento que confere ao Poder Público Municipal a preferência para a
compra de imóvel urbano, respeitando seu valor no mercado imobiliário, e antes que o imóvel
seja comercializado entre particulares; deve ser estabelecido no Plano Diretor Municipal, e este
ou lei municipal complementar deve delimitar as áreas onde incidirá a preempção

Direito de superfície: instrumento que propicia a proprietário de terreno urbano conceder a
outrem, de forma gratuita ou onerosa, o seu direito de utilizar solo, subsolo e espaço aéreo do
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mesmo, em termos estabelecidos em contrato por tempo determinado ou indeterminado e
mediante contrato ou escritura pública averbados em cartório de registro de imóveis.

Empreendimento de impacto: qualquer tipo de empreendimento que tenha características de
impacto local, definidas por tipo de atividade, porte ou grau poluidor, considerando não apenas o
agente causador, mas a vulnerabilidade do ambiente receptor.

Estudo de impacto ambiental: aplica-se aos projetos de construção, instalação, reforma,
recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras potencialmente causadora de
significativa degradação do ambiente, de acordo com os termos do Código Ambiental do
Município.

Estudo de impacto de vizinhança: estudo prévio à obtenção de licenças ou autorizações de
construção, ampliação ou funcionamento de determinados empreendimentos ou atividades
públicos ou privados, estabelecidos por lei municipal; deve contemplar a análise de possíveis
efeitos negativos e positivos do empreendimento ou atividade sobre a qualidade de vida da
população residente na área de sua implantação e em suas proximidades.

Faixa Ciclável: via de acesso público ao perímetro externo dos loteamentos aprovados, com a
finalidade de manutenção, tratamento paisagístico e fiscalização.

Gleba: terreno que não foi objeto de parcelamento.

Hectare: unidade de medida agrária equivalente a cem acres ou a dez mil metros quadrados.

Imóvel não utilizado: aquele que esteja ocioso há mais de cinco anos, desde que não seja o
único imóvel do proprietário.

Imóvel subutilizado: aquele cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido pelo Plano
Diretor Municipal.

Impacto: qualquer alteração nas relações do meio ambiente causada por interferência do homem
no meio.

Imposto predial territorial urbano (IPTU) progressivo no tempo: instrumento que incide
sobre terrenos não utilizados ou subutilizado que trazem prejuízo á população, aplícando-se, por
lei específica, aos proprietários que não atendem á notificação para parcelamento, edificação ou
utilização compulsórios; está estabelecido no artigo 182 da Constituição Federal e ocorre,
segundo o Estatuto da Cidade, a partir da elevação gradativa da alíquota do IPTU do terreno não
utilizado ou subutilizado pelo prazo de cinco anos consecutivos, tendo como limite máximo 15%
do valor venal do imóvel.

Licenciamento ambiental: instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, através do qual
o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação. Ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
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potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental, aplicando-se para tanto todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

"Non aedifícandí" ou "área não edificante"; área onde não se pode construir ou
impermeabilizar o solo.

Operações urbanas consorciadas: conjunto de intervenções e medidas estabelecidas por lei
específica e coordenadas pelo Poder Ptiblico Mimicipal, com finalidades de recuperação,
preservação ou transformação de áreas urbanas, visando a transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, contando com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados.

Outorga onerosa do direito de construir: autorização dada pelo Poder Público Municipal para
que proprietário de determinado terreno possa exceder o potencial construtivo estabelecido pelos
Índices urbanísticos vigentes, desde que de forma onerosa; o plano diretor deverá fixar áreas nas
quais o direito de construir poderá ser exercido, definindo os limites máximos a serem atingidos,
podendo também adotar coeficientes de aproveitamento diferenciados para áreas especificas; lei
municipal deve observar as condições para a outorga onerosa (forma de cálculo para a cobrança,
isenções possíveis e contrapartida do beneficiário).

Pavimento ou andar: conjunto de dependências de um edifício situadas num mesmo nível.

Parcelamento do solo: divisão da gleba realizada através de loteamento e desmembramento.

Parcelamento irregular: parcelamento implantado em desacordo com os planos e leis vigentes.

Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios: incide sobre os imóveis subutilizados
não edificados e as edificações que estejam comprovadamente desocupadas, tendo como base lei
municipal que fixa as condições e os prazos para a obrigatoriedade do parcelamento edificação
ou utilização, aplicando-se em área incluída no Plano Diretor.

Passeio: parte do logradouro público reservado ao trânsito de pedestres.

Perímetro urbano: limite entre a área urbana e a área rural

Pé-direito: altura livre entre o piso e o teto de qualquer compartimento ou pavimento.

Plano Diretor Ambiental: instrumento participativo de planejamento, gestão e fiscalização
ambiental de forma sustentável, que identifica os principais desafios socioambientais do
Município e define as ações do governo e da sociedade civil.

Porte Cocbere:estrutura localizada na entrada principal ou secundária de uma edificação, que
tem por objetivo o embarque e desembarque de pessoas ou bagagens.
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Potencial construtivo: diz respeito ao máximo de área construída que determinado lote pode
atingir, seguindo os índices urbanísticos da legislação vigente.

Recuo: distância entre as faces da construção e os alinhamentos, medidas perpendicularmente a
eles.

Regularização fundiária: procedimento que visa tomar lícita, i.e., amparada pelo direito à
ocupação de terra, nos casos em que o acesso àquele bem tenha ocorrido de modo irregular.

Taxa de ocupação: indica a porcentagem de área horizontal de determinado terreno passível de
ser ocupada, e que consequentemente determina a área que deve permanecer livre de construção
no mesmo terreno.

Taxa de permeabilidade: percentual mínimo da área do terreno a ser mantido em suas
condições naturais ou sem pavimentação impermeável.

Testada: extensão do alinhamento de um lote ou gleba voltada para via ou espaço público.

Tombamento: regulação administrativa a que estão sujeitos os bens integrantes do patrimônio
histórico, cultural, paisagístico ou ambiental, cuja conservação e proteção seja de interesse
público.

Transferência do direito de construir: instrumento que confere, por lei municipal, a
possibilidade de proprietário de imóvel de exercer em outro local o direito de construir, ainda não
exercido, previsto nas normas urbanísticas vigentes; só pode ser aplicado quando o referido
imóvel for considerado de interesse histórico, necessário para implantação de equipamentos
urbanos ou comunitários, ou servir para programas de regularização fundiária, urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

Usucapião especial de imóvel urbano: cumpre legalmente a forma jurídica de aquisição do
direito de propriedade ao possuidor que ocupa a área, tendo seu reconhecimento, em terras
particulares, como aquisição de domínio pleno, em áreas ocupadas de até 250,00m, por cinco
anos consecutivos e, sem oposição, desde que utilizada para moradia própria ou da família, não
sendo proprietário de outro imóvel.
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ANEXO 3 e ANEXO 3a

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - USOS E GRAUS DE IMPACO

-  - I

ANEXO 03 - QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - Usos e Graus de Impacto

Ctassifícação das Atividades Graus de Impacto

A: Atividades de pequeno e médio
porte compatíveis com o uso

residencial

Cód.

CNAE

Limite da Atividade ( M^) Especial (IW) -
(G 5) EIV

GI G2 G3 G4-EIV

Até 600

Acima

de 600

até 1500

Acima

1500 ate

3000

Acima de

3000 até

5000

Acima de 5000

Açougue e casas de came e aves
abatidas

47.22-9

Academias de dança 4120-4^)0

Academias de Ginástica e Musculação 9313-1/00

Lanchonetes, cafés, casas de chá, de
sucos e similares

4120-4/00

Padaria, confeitaria, panificadora 4120-4/00

Restaurante e similares 4120-4/00

Espaço cultural de projeção de filmes e
vídeos

5914-&00

Consultório Médico Particular 8630-5/03

Alojamento de animais domésticos 9609-2/07

Atividades de yoga, pilates e
antiginástica

9313-1/00

Drogaria - Comércio varejista de
produtos farmacêuticos
sem manipulação de fórmulas

4771-7/01

Peixaria 4722-9/02

Chaveiros 9529-1/02

Comércio varejista de artigos de
papelaria

4761-0/03

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas

4771-7/02

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos homeopáticos

4771-7/03
í!
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Cabeleireiros, manicure e jjedicure 9602-5/01

Fisioterapia; clínica, consultório, centro
de

86S0-0/IM

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns

4712-1/00

Comércio de jornais e revistas 4761-0/02

Comércio de laticínios, frios e

conservas
4721-1/03

Comércio de objetos de arte 47894W03

Agências de viagens 7911-2/00

Comércio de plantas artificiais e/ou
cultivo de plantas, flores
naturais, frutos ornamentais e vasos

omamentais e de

serviço de jardinagem

4623-1/06

Comércio de refeições prontas (sem
consumo local)

5620^1/04

Curso de qualificação e/ou formação
profissional

8541-4/00

Cursos de idiomas 8593-7/00

Cursos de informática 8599-6/03

Cursos ligados ás artes e cultura
inclusive música

8592-9/99

Empresa de consultoria e assessoria em
geral

7020-M>0

Barbearia 9602-5/01

Casas Lotéricas 8299-7/06

Cartórios 6912-5/00

Comércio varejista de bebidas 4723-7/00

Comércio de materiais de construção
em geral

4744-0/99

Comércio de materiais elétricos para
construção

4613-3/00

Comércio de artigos de perfumaria,
cosméticos e de higiene pessoal 4772-5/00

Comércio de artigos do vestuário e
complementos

4781-4A)0
-  .

Higiene e embelezamento de animais
domésticos

9609-2/08

Comércio de artigos de uso doméstico,
de decoração, de artigos importados, de
artigos para presentes, de embalagens e
de utilidade domésticas, peças e
acessórios e materiais para pequenos
consertos domésticos

4615-0/00

„  ...

"  ■
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Temos; confecção sob medida 1412-6/02
'  '

Prestação de serviços postais e Correios 5310-5AM .. ..

Locação de carros de passeio 7711-0/00

B : Atividades Comerciais e de

serviços

Aluguel de automóveis com
condutor.intermunicipal

4923-0/02

Aluguel de automóveis com

condutor,intermunicipaL interestadual e
intemacional

4929-9/02

Aluguel de automóveis com
condutor .municipal

4923-0/02

Comércio de instrumentos musicais e

acessórios
4756-34W

Comércio de insumo para gráficas e
similares

46ÍM2/99

Auto-escola ou formação de condutores 8599-6/01

Empresa de radiodifusão 4929-9/02

Oficina de costuras 1412-6/01

Empresa de reparação e instalação de
energia elétrica

4321-5/00

Escritório de empresa de transporte 4930-2/01

Empresa de reparação, instalação e
manutenção de elevadores e escadas ou
esteiras rolantes

4329-1/03

Escritório de aluguel de máquinas e
equipamentos para construção e
engenharia civil, inclusive andaime
(exceto depósito de materiais, máquinas
e veículos)

7732-2/01

Escritório de empresa de extração e/ou
beneficiamento de minerais metálicos

4612-5/00

Estabelecimento de restauração e/ou
limpeza de qualquer objeto - bem
móvel

9529^1/05
-  - - -

Serviços de revestimentos e apUcação
de resinas em interiores e exteriores

4613-3A)0

Serviços de alimentação para eventos e
recepções - bufê

5620-1/02

Banco e casa bancária 6421-2/00

Sapataria;comércio varejista 4782-2/01

Comércio de roupas masculinas
.feminina e infantis

4616-8A)0
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Supermercados - comércio varejista de
mercadorias emgeral, com
predominância de produtos alimentícios

8299-7 H;
Shopping centers 4120-4/00

Ótica 4774-1/00

Comércio de artigos de armarinho,
bijuterias e artesanatos

4755^5/02

Comércio de artigos de caça, pesca,
"camping" e esportivos

4763-6/04

Manutenção e reparação de
equipamentos transmissores de rádio e
televisão e de equipamentos para
estações telefônicas, para radiotelefonia
e radioteiegrafia - inclusive de
microondas e repetidoras

3314-7/05

Comércio de artigos da cama, mesa e
banho

4755-503

Comércio de artigos de colchoaria 4754-7/02

Comércio de artigos de iluminação 4754-7/03

Oficina mecânica de veiculo automotor 4520-0/01

Oficina de bicicletas 9429-1/04

Borracharia de veiculo automotor;

serviços de
4520-0/06

Comércio varejista de gás liqüefeito de
petróleo (GLP)

4784-9/00
"  '■ "■

Comércio varejista de bicicletas e
triciclos; peças e acessórios

4763-6/03

Comércio varejista de combustíveis
para veículos automotores

4731-8/00

C: COMÉRCIO ATACADISTA
Comércio sob consignação de veículos
automotores; atacado e varejo 4512-9/02

Alarmes para veículos automotivos;
comércio atacadista e varejo 453O-7/01

Amortecedores e molas novos para
veiculo automotor.

453O-7/01

Ar condicionado novo para veiculo
automotor;

4530-7/01

Auto-falantes para veículos
automotivos;

4530-7/01

Bancos estofados novos para veiculo
automotor.

4530-7/01
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Baterias e acumuladores novos para
veiculo automotor.

453».7/ttl

Canos e silenciosos novos para veiculo
automotor

453O-7/01

Equipamentos de som novos p)ara
veiculo automotor

4530-7/01

Atividades Industrais e de Serviços

Fabricação de vestuário e artefatos de
tecidos, malharia,rendas, bordados e

artigos de armarinho

1422-3/00

Fabricação de sorvetes, bolos, tortas

geladas e componentes
10S3-8/00

Fabricação de produtos alimentícios 1099-6/07

Fabricação de produtos farmacêuticos,
perfumaria,cosméticos, sabões e velas

2160^/00

Fabricação de toldos e artefatos de lona 1354-54»

Fabricação de escovas, vassouras,
pincéis e semelhantes

3991-4/00

Fabricação de estofados e capas para
veiculo

2949-2/01

Fabricação de vinhos e vinagres 1112-7/00

Fabricação de Produtos Cerâmicos 2341-9/00

Fabricação de gesso e peças e omatos
de gesso

2330-3/99

Fabricação de calçados e outros
produtos similares

1531-9/01

Fabricação de bolsas, malas, valises e
outros produtos similares

1521-1/00
--

Fabricação de produtos de limpeza e
polimento

2062-2/00
...

Pátios de conteineres 5212-54»

Fabricação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial, peças e
acessórios

2823-24»

Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento básico e
ambiental, peças e acessórios

2825-94»

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não
espeei ficados anteriormente, peças e
acessórios

2829-1/99 ■  ■ - ■ - • ■

Recondicionamento e recuperação de
motores para veículos automotores

2950-64)

Fabricação de móveis com
predominância de madeira

3101-24»
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FaBficaçâo de artefatos de joalheria e
ourivesaiia

32tl-«/02

Fabricação de irrstrumentos não-
eletrônicos e utensílios para uso
médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

3250-7/01

Serviços de prótese dentária 3250-7/06

Incorporação de empreendimentos
imobiliários

4110-7/00

Construção de edifícios 4120-4/00

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01

Pintura para sinalização em pistas
rodoviárias e aeroportos

4211-1/02

Construção de obras-de-arte especiais 4212-0/00

Obras de urbanização - ruas, praças e
calçadas

4213-8A)0

Cemitérios 9603-3/01

Gestão e manutenção de cemitérios 9603-3/01

Serviços de cremação 9603-3/02

Serviços de funerárias 9603-3/04

E -ATIVIDADES DE LAZER E

CULTURA

Casas de festas e eventos 8230-0/02

Centro de convenções 8230-0/01

Clubes sociais, desportivos e similares 4120-4/00

Estádio de esportes 4120-4AM)

Boliche 9329-8/02

Cinema 5914-6/00

Exploração de salas de espetáculos 9003-5rtt0

Teatro 9003-5/00

Boite, discotecas, danceterias e
similares

9003-5/00

Bar, Choperia, Whiskeria e outros
estabelecimentos especializados em
servir bebidas

9003-5/00

Parque de exposições 8230-0/01

Galeria de arte e museus 478941/03

Parque de diversões e Parques
temáticos

9321-200

F -ATIVIDADES DE HOTELARIA

Hotel 5510-8/01

Apart-hotel 5510-8/02

Pousada, Pensões e Similares 5590-6W

Motéis 5510-8/03
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G -EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICOS E PRIVADOS

—

-íL -

Hospital 8610-1/01

Equipamentos públicos comunitários -
posto de saúde,atendimento a idosos e
similares

8610-1/0

Instituições de longa permanência para
idosos

8711-MB

Laboratórios de análises clinicas 8640-2/02

Serviços de raio-x, radiodiagnóstico e
radioterapia

8640-2/11

Atividades de clínica médica (clínicas,
consultórios e ambulatórios)

864(F2/99

Atividades de clínica odontológica 8630-5/04

Orfanatos 8730-1/01

Albergues 873O-1/01

Atividades de assistência social

prestadas em residências coletivas e
particulares

8730-1/99

H -EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E
COMUNITÁRIOS

Administração pública em geral 8411-6/00

Cemitérios 9603-3/01

Associação de entidade de classe,
profissionais

9412-0/99

Associações comunitárias 9499-5/00

Sedes de clubes sociais e esportivos 9312-3/00

Templos e organizações religiosas 9491-0/00

I -Usos Rurais

Peq.
Propri
edade

(Ha)

Média

Propried
ade (Ha)

Grande

Propried
ade (Ha)

Empreendimento Especial
(Ha)EIV

Grau 1 Grau 2 Grau 3 G4 G5

ATIVIDADES
Cód.

CNAE

Até 12

(Ha)

Acima

dei 2 até

48( Ha)

Acima

de 48

(Ha) até
180 (Ha)

Acima de

180( Ha)

Arroz; cultivo de 0111-3/01

Milho; cultivo de 0111-3/01

Cana de açúcar; cultivo de 0113-0/00

Feijão comum de cor; cultivo de 0119-9/05

Feijão fradinho; cultivo de 0119-9/05

Autoria: Poder Executivo 159



Continuação Aut. de Lei Complementar n° 063/2018

GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"Oeus seja louvado "

Batata; cultivo de 0119-9/03

Alho; cultivo de 0119-9/03

Cebola; cultivo de 0119-9/04

Abacaxi; cultivo de 0119-9/01

Uva; cultivo de 0132-6A)0

Horticultura, exceto morango 0121-1/01

Criação de bovinos para corte 0151-2/01

Criação de bovinos para leite 0151-2/02

Cultivo de flores e plantas ornamentais 0122-9/00

Cultivo de outras plantas de lavoura
tempwrária não especificadas
anteriormente

0119-9/99

Cultivo de coco-da-baía 0133A/05

Fabricação de aguardente de cana-de-
açúcar

1111-9/01

Fabricação de outras aguardentes e
bebidas destiladas

1111-9/02

1 -Usos Rurais -Turismo

Hotéis 551^«/01

Campings 5590-6/02

Restaurantes e similares 5611-2/01

Serviços de reservas e outros serviços
de turismo não especificados
anteriormente

7990-2/00

I - Grau de impacto 1 - G 1- enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, serviço, institucional e
industrial que não causem impactos significativos à vizinhança, poluição ambiental e nem atraiam ou produzam
tráfego pesado ou intenso e com limite de área total de até 600 m^.

II - Grau de impacto 2 - G 2 - enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, serviço, institucional e
industrial, que podem causar impacto significativo ao meio ambiente, à mobilidade urbana e à vizinhança
demandando maior controle para sua implantação e com limite de área total de 601 m- (seiscentos e um metros
quadrados), até 1500 m^.

III - Grau de impacto 3 - G 3 - enquadram-se neste grupo as atividades de ccanércio, serviço, institucional e
industrial, com área total construída superior a 1.500 m^ (hum mil e quinhentos metros quadrados) e que são
potencialmente geradoras de impacto ao meio ambiente, à mobilidade urbana e social no seu entorno estão
condicionadas á apresentação de EIV.

IV - Grau de impacto 4 - G 4. uso não residencial euja instalação é condieionada à aprov ação do Estudo de

Impacto de Vizinhança (EIV) caso estejam implementadas fora de Zonas de Especial Interesse Empresarial.

Autoria: Poder Executivo 160



Continuação Aut. de Lei Complementar n° 063/2018

tlMLAvrrHÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

''■Deus seja (ouvacío "

rV - Atividades Especiais e Grau de impacto 5 - G 5- são aqueles usos, atividades e edificações que apresentam
características específicas do seu funcionamento ou que demandam necessidades especiais de implantação por serem
potencialmente causadoras de significativos impactos no entorno onde se localizam, exigindo maior controle para sua
implantação, igualmente condicionadas à apresentação de EIV e demais exigências ambientais.

ANEXO 3a - QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES - ECONOMIA CRIATIVA
Usos e Graus de Impacto

Classificação das Atividades Economia
Criativa

Graus de Impacto 1

A: Atividades de pequeno e médio porte
compatíveis com o uso residencial

Cód.
CNAE

2.0

Limite da Atividade ( M^) Especial
(M^)-(G
5) EIV

GI G2 G3
G4-
EIV

Até 600

Acima
de 600

até
1500

Acima
1500

até

3000

Acima
de 3000

até
5000

Acima
de 5000

Fabricação de instrumentos musicais 32205

Construção de obras de arte esp>eciais 42120

Edição de livros 58115

Edições de jornais 58123

Edição de revistas 58131

Edição de cadastros, listyas e outros produtos
gráficos

58191

Edição integradas á impressão de livros 58212

Edição integradas à impressão de jornais 58221

Edição integradas à impressão de revistas 58239

Edição de cadastros, listyas e outros produtos
gráficos

58298

Atividades de produção cinematográfica de videos e
de programas de televisão 59111

Atividades de pós-produçâo cinematográfica de
videos e de programas de televisão 59120

Distribuição cinematográfica de vídeos e de
programas de televisão

59138

; Atividades de exibição cinematográfica 59146
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'Atividades de gravação de som e edição de música 59201

Atividades de rádio 60101

Atividades de televisão aberta 60217

Programadoras e atividades relacionadas à televisão
p)or assinatura

60225

.

Desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda

62015

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis

62023

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não customizáveis

62031

Consultoria em tecnologia da informação 62040

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação

62091

Tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na intemet

4623-1/06

Tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hosjjedagem na intemet

63119

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
hospedagem na intemet

63194

Serviços de arquitetura 71111

Atividades técnieas relacionadas á engenharia e
arquitetura

71197

Pesquisa e desenvolvimento exp)erimental em ciências
físicas e naturais

72100

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
humanas e naturais

72207

Agências de publicidade 73114

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em
veículos de comunicação

73122

Atividades de publicidade não especificadas
anteriormente

73190

Pesquisas de mercado e de opinião ptiblica 73203

Design e decoração de interiores 74102

Atividades fotográficas e similares 74200

Atividades paisagísticas 81303

Ensino de arte e cultura 85929

Ensino de idiomas 85937

Artes cênicas, espetáculos e atividades
complementares

90019

Criação artística 90027

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos
e outras atividades artísticas

90035
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Atividades de bibliotecas e arquivos 91015

Atividades de museus e de exploração,
restauração artística e conservação de lugares e
prédios históricos e atrações similares

91023

Atividades de jardins botânicos, zoológicos,
parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental

91031
---

Parques de exposição e temáticos 93212

Atividades de organizações associativas ligadas à
cultura e à arte

94936

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 32124

Fabricação de tecidos de malha 13308

Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13405

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 13511

Fabricação de artefatos de tapieçaria 13529

Fabricação de artefatos de cordoaria 13537

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 13545

Fabricação de outros produtos têxteis não
especificados anteriormente

13596

Confecção de roupas íntimas 14118

Confecção de peças de vestuário, exceto roupas
íntimas

14126

confecção de roupas prfíssionais 14134

Fabricação de aceessórios de vestuário, exceto para
segurança e proteção

14142

Fabricação de meias 14215

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em
malhas e tricotagens, exceto meias

Í4n3

Curtimento e outras preparações de couro 15106

Fabricação de artigos para viagem, bolsas e
semelhantes de qualquer material

15211

Fabricação de artefatos de couro não especificados
anteriormente

15297

Fabricação de calçados de couro 15319

Fabricação de tênis de qualquer material 15327

Fabricação de calçados de material sintético 15335

Fabricação de calçados de materiis não especificados
anteriormente

15394

Fabricação de partes de calçados, de qualquer
material

15408
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fabricação de artefatos de tanoaria e de
eitibalagens de madeira

16234

Fabricação de embalagens de papel 17311

Fabricação de embalagens de cartolina e papcl-
cartão

17320

Impressão de jornais, livros, revistas e outras
publicações periódicas

18113

Impressão de material de segurança 18121

-Impressão de materiais para outros usos 18130

Serviços de pre-impressão 18211

Serviços de acabamento gráfico 18229

Reprodução de materiais gravados em qualquor
suporte

18300

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e
higiene pessoal

20631

Fabricação de embalagens de material plástico 22226

Fabricação de embalagens de vidro 23125

Metalurgia de materiais preciosos 24423

Fabricação de embalagens metálicas 25918

Fabricação de ecjuipamentos de informática 26213

Fabricação de equipamentos transmissores de
comunicação

26311

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação

26329

Fabricação de apar elhos de recepção, reprodução,
■gravação e ampliação de áudio e video 26400

Fabricação de cronômetros e relógios 26523

Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de
otirivesaria e joalheria 32116
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ANEXO 4

QUADRO IA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS VIAS

Ouaârc - C'3ss^icação fu<''ciDn3l das vias
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QUADRO II

PERFIS DAS VIAS SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Quadro II. Perfis das Vias seguncto dassifltaçao funcional
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QUADRO II

PERFIS DAS VIAS SEGUNDO SUA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Quadro II. Perfis das Vias segundo classificação funcional
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QUADRO IIA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIÁRIA BÁSICA

QUADRO HA - Características Físicas e Estruturais da Rede Viária Básica

Características
Tipo de Via

Merid - Classe 00 Arterial-Classe 1 Culetuia
Local

Rríncipii
Local

Fòade

Domínio
OO.QOm aSO.Qftn 22.aGntadO.aOm 18.00n;a3f'.aQm 1B.D0ma2S.0Qm 1Z0Dma21.Qttn
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Aaraeltáwd
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GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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ANEXO 4

QUADRO III

CORREDORES PRIORITÁRIOS PARA O PLANO DE ALINHAMENTO DA CIDADE

Cuadr^lt^orredoresprioriórios^gan^^Plan^^lirJiamej^
lAv. Carlos Lirticnbefq

Av. üTampacrat Kiia Cas:eto Oranco, Av. Hefrque tA»cosc e Hta XV de Novantiro
Av. Hjqo Ktusso. Av São Paulo Fottataza e Av Humberto Ser ano
Rojov^ do Sai ê Av. Sahjmino Rangel Maurc (oxiedores -Je ttapaica)/ Santa Leopokina
Av. Canal do R» Marhho (projetada 1
Av. DarW Sartos

Estrada de Capuaba
Ligação Darty Santos - Torra VcnrcBia iproi«tada)
Av Sársio Cardoso a Av. C3p<x3ba

Av. A'/rton Scnna c Av. Brasil
Rojo-via ES-388 e "todovia Serinq^

Av. Luciano das Neves

Av. Ffanceina Setdbal

Av. Antônio Aiaije

KU3 Santa Catama e AnlôniC' Fanini (ff»efliqaçao arotetada)

ügação Leste-Cese iPntyt^l
Tefceíra Averida e Ligaçãc' Otásio Bcrim-Vale Encantado (Projetada)
Ligação Vsle Encaitadõ-Lete Dniz (Praetadal
Ligação Darty Santos-lbes (Projetada I
Riii fioncatvfts pHo íPmtffladal <> Av rariora

Protongamgneo da Rua T de Sclwnbfo (Contro) - Ver Anexo tt - Maja I. A.
Ljgação da Av. Artonio Gil Vttoco :om Av Ert. Jocó Júlio da Souza - Var Anaxo tl - ttopa I. E
.\v. do Conot ao lodo do Shoçping Prato do Casto a>c ttapcô Vcf Arcxo II Stepo t.C
Av. Alvares de Azevedo

Av. CdKiÒlIliál

Av. Evaldo Braga

Av. D PedT)

Av. A'orsoUãudio

Av Santa Teresa

^la Proietada troando a ReaiSo de Te^a Vermelha até à BR 101 Sul / Viana
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ANEXO4

QUADRO IV

VIAS PRIORITÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

I  QuMirolV.VIa6prioritári«Bparaimp>inacio<l»cicto»ia8ecicl<H!aiM« "J

Implantar cictolvw

Avenida CailoB Urutembeni (atn toda sua extensão)

Rodovia Darlv Sartoe

Beirada de Capuaba

Av. Champaanat

Rua HwiriQUB Moecoãb fou Catlato Btancol
Av Eriudanie José Júio de Soica

Rua Scraio Cnnloeo

Av. CecôMba

Av. Jerõniomo Mcnleiro
Av Joio GoncalMee Laranja

Rua Anlonio Almde

Av. Carioca / Canal BioPiai

Rodovia do Sd (trectio (te Terra Vermetia até Porta da Brutal

Rodovia Aírton Senna (ES 366)- Rtviefa da Barra. Barramateee Morada da Barra
Av. Alvares de Azevedo - Riviera da Barra e Cidade tSa Barra

Av. CaHonáa - Bairo Barramaree

impianiar ciciotaixas ou compariilhainenlo de passeios

Av. Jeroticrx) Monteiro

Av. Sergc Cardoso

Av. Aytton Sema

Canal Bigossi

Av. do Cantf

'/ias inlemas a CobMnJa

'/ias irrtemas á São Torquato
Rerwo do AitJiri

Aeeaao á Av Ayrton Senna - Terra Venneta
Acesso a Av. Brasil - Terra Vermelha

Av Brasi

Rua Rur Braga RAieiro

Rua Alvarez de Azevedo

Lioacao CocSomo Rodovia do Sol

Acesso á Morada da Sana

Rua João Mendes

Av. Canal Guaranhuns

Rua Rosas de Ouro

Rua '/«ária Rnoia

Av Capoiaba

Rua Sarrta Terezinha

Av Miiiliu Snigarlo nho

Av Evaldo Braga - Ulisses (Suimarâes
Av Attvaral Peóioto - Barra mares

Av. Santa Teresa - Terra '/errnetia

Av Danieia Peres - Barratrvares

Av. VascoAlves-Residencal Jdbaetee JoaoGoutot

Av Boa Esperança - Terra '/etmelha

Implaidar cictovias exclusivas tvos corredores prioritários para o Plano de

Afirvhamemo

[Implantar ciclovias em todas as rvovas liposões viárias que forem conntruittos ^
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À

Vila Velha, ES, 09 de novembro de 2018.

MENSAGEM DE VETO PARCIAL N" 068/2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar as razões da aposição do

VETO PARCIAL ao Autógrafo de Lei Complementar n° 063/2018.

Atenciosamente,

^OUK ^Gjjus9-
MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Mimicipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
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Vila Velha/ES, 09 de novembro de 2018.

RAZÕES DO VETO PARCIAL

Assunto: VETO PARCIAL ao Autógrafo de Lei Complementar n° 063/2018.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Comunicamos a essa egrégia Câmara Municipal nossa decisão de apor VETO
PARCIAL ao Autógrafo de Lei Complementar acima enunciado que institui a revisão
decenal da Lei Municipal n° 4.575/2007 que trata do Plano Diretor Municipal no âmbito
do Município de Vila Velha e dá outras providências.

Registramos que a matéria teve a iniciativa do Poder Executivo Municipal e sofreu
emendas junto a essa Casa de Leis, as quais foram objeto de detida avaliação da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade - SEMDU e da
Procuradoria Geral do Município - PGM, de cuja apreciação se extrai a inviabilidade no
que diz respeito ao texto dos seguintes dispositivos:

1. inciso IX do art. 32;

2. art. 35;

3. incisos II e III do art. 37;

4. inciso I e §§ 2° e 4° do art. 51;

5. inciso IX do art. 55;

6. inciso IX do § 1° do art. 56;

7. caput do art. 60;

8. inciso V do § 1° do art. 62;

9. art. 67;

10. art. 68;

11. art. 69;

12. art. 70;

13. §4° do art. 71;

14. parágrafo único do art. 72;

15. art. 74;

16. art. 78;

17. caput do art. 79;

18. §§ l°e2°doart. 83;

19. alínea "j" do inciso II do art. 94;

20. art. 107 e seus §§ 1° e 2°;
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21. incisos II e III do art. 110;

22. inciso X do art. 134;

23. inciso X do art. 140;

24. incisos 1 a X do art. 146;

25. inciso X do art. 155;

26. art. 168 e seus §§ 1° e 2°;

27. art. 216 e seu parágrafo único;

28. art. 225;

29. § 2° do art. 309;

30. § 5° do art. 368.

Quando encaminhado ao Executivo por meio da Câmara Municipal o Autógrafo de Lei
Complementar n° 063/2018 foi submetido à apreciação da comunidade através da
Consulta Pública n° 010/2018 disponível no sitio eletrônico da Prefeitura Vila Velha.
Após as contribuições recebidas por meio eletrônico, foi realizada audiência pública no
auditório da sede da Prefeitura oportunidade em que as alterações observadas no Projeto
de Lei n° 040/2017 e substanciadas no referido Autógrafo de Lei foram objeto de
avaliação comunitária, que também serviu de orientação as decisões de veto.

De acordo com informações dos técnicos da SEMDU os critérios a serem observados na
decisão de sanção ou veto, vinculam-se a análise de eventual retrocesso do ponto de vista
social e urbanístico. E ainda, conforme informação da PGM os critérios a serem
observados na decisão de sanção ou veto, vinculam-se a análise de atendimento as
normas da Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica Municipal, do Estatuto das
Cidades, Lei Federal n° 10.257/2001 e legislação correlatas.

Desta forma, procedemos a análise do texto do Autógrafo de Lei Complementar ora
encaminhado, tendo em vista o atendimento dos critérios antes informados e ainda

visando ao desenvolvimento do Município de Vila Velha de forma ordenada e com
acatamento das regras urbanísticas e sociais que resultam em ambiéncia adequada de
negócios e pacífica convivência social.

Assim sendo, seguem as razões de veto:

a) Quanto ao inciso IX do art. 32:

A inclusão deste inciso IX deve ter sua leitura vinculada a um dos anexos do Autógrafo,
referente ao mapa dos cones visuais do Convento e que também deve ser objeto de veto.

A inclusão do inciso IX propõe a preservação dos cones visuais do Convento da Penha, o
que já está garantindo por meio do inciso IV deste mesmo artigo, tendo em vista que o
Convento da Penha é um bem cultural identificado como de interesse de preservação
cultural.

Além disso, o texto original do PL 040/2017 manteve a proteção de cones visuais do
Convento e seu outeiro ao delimitar o zoneamento no Centro de Vila Velha em acordo

com a Portaria 45/2015 do IPHAN.
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Por fim, o retomo a delimitação dos cones de acordo com a Lei n° 4575/2007 liberou o
gabarito e a altura máxima das edificações em áreas limitadas pela Portaria n° 45/2015 do
IPHAN.

b) Quanto ao art. 35:

A inclusão deste artigo propõe a inserção no mapa de zoneamento com a delimitação dos
Cones Visuais do Convento da Penha, conforme Lei n° 4.575/2007, ou seja, a
manutenção da análise arquitetônica, caso a caso, a fim de se verificar a possível
interferência da edificação na visual do referido bem cultural.

Durante os anos de vigência desse parâmetro urbanístico, muitos locais com boa
qualidade visual para o Outeiro e Convento da Penha se perderam, o que pode ser
Justificado pela ausência de critérios de elaboração dos estudos volumétricos; pela
ausência de critérios de análise técnica e pela ausência de precisão cartográfica no mapa
dos Cones de Visualização do Convento da Penha.

Tais fragilidades geram insegurança jurídica e a falta de clareza da lei afeta proprietários
de terrenos, técnicos da análise e aprovação dos projetos e profissionais da área de
arquitetura e engenharia, pois todos esses ficam à mercê da falta de parâmetros
urbanísticos definidos e da análise subjetiva quanto à altura da edificação.

Visando sanar tais fragilidades no PL 040/2017, os chamados "cones visuais do
Convento" foram objetivamente mantidos, mas não com a manutenção do "desenho" dos
cones, mas sim com a reprodução da limitação já imposta pelo IPHAN para preservação
do patrimônio histórico, estabelecendo para a área delimitada pela Portaria n° 0475/2015
parâmetros urbanísticos que possam garantir que a preservação visual do referido bem
cultural fosse refletido no planejamento urbano de forma a gerar clareza dos parâmetros
urbanísticos para todos os envolvidos, sem análises subjetivas.

Apesar do mapa com a delimitação dos Cones Visuais do Convento da Penha, conforme
Lei N° 4.575/2007, não ter sido mantido no PL 040/2017, destaca-se que a preocupação
quanto à preservação do patrimônio cultural de Vila Velha foi uma premissa durante todo
0 processo de revisão do PDM e que as alterações no zoneamento na região do Bairro
Centro e entorno, no PL 040/2017 refletem a manutenção da preservação visual dos eixos
viários denominados de cones visuais do Convento da Penha, o que pode ser constatado
nas observações listadas abaixo. Diferentemente, o Autógrafo de Lei Complementar n°
063/2018, ao manter os "cones visuais" como previsto na Lei n° 4575/2007, liberou
índices urbanísticos nas áreas do entorno do outeiro que certamente quando aplicadas
trarão efetivo prejuízo à preservação visual do mais importante patrimônio cultural,
histórico e religioso de Vila Velha.

Segue listagem da preservação garantida pela Portaria 045/2015 do IPHAN e pela
proposta do PL 040/2017 e que está sendo prejudicada pelas alterações propostas no
artigo 35 do Autógrafo de Lei, sendo essa a razão de seu veto, que esperamos seja
acolhido:

01 - Alteração de zoneamento (principalmente o índice urbanístico - Altura Máxima da
Edificação) considerando a boa qualidade visual do Outeiro e Convento da Penha a partir:

- da Avenida Carlos Lindenberg, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - d"
- Artigo 92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;
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- da Avenida Carlos Lindenberg, considerando o "mapa XI - Cone 01" - Artigo 92,
Inciso III, Parágrafo 3°, da Lei N° 4.575/2007;

02 - Alteração de zoneamento (principalmente o índice urbanístico - Altura Máxima da
Edificação) considerando a boa qualidade visual do Outeiro e Convento da Penha a partir:

- da Avenida Capixaba, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - g" - Artigo
92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da Avenida Capixaba, considerando o "mapa XI - Cone 02" - Artigo 92, Inciso III,
Parágrafo 3°, da Lei N° 4.575/2007;

03 - Alteração de zoneamento (diferenciação no índice urbanístico - Afastamento)
considerando a boa qualidade visual do Outeiro e Convento da Penha a partir:

- da Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, considerando o "eixo visual do
Convento da Penha - b" - Artigo 92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da antiga Rua da Vala, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - h" - Artigo
92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, considerando o "mapa XI - Cone
03" - Artigo 92, Inciso III, Parágrafo 3°, da Lei N° 4.575/2007;

- da antiga Rua da Vala, considerando o "mapa XI - Cone 04" - Artigo 92, Inciso III,
Parágrafo 3°, da Lei 4.575/2007;

04 - Alteração de zoneamento (principalmente o índice urbanístico - Altura Máxima da
Edificação) considerando a boa qualidade visual do Outeiro e Convento da Penha a partir;

- da Avenida Carlos Lindenberg, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - d"
- Artigo 92, Inciso 111, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da Avenida Capixaba, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - g" - Artigo
92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, considerando o "eixo visual do

Convento da Penha - b" - Artigo 92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da antiga Rua da Vala, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - h" - Artigo
92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da Rua Inácio Higino, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - a" - Artigo
92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da Rua Teimo Torres, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - c" - Artigo
92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da Avenida Carlos Lindenberg, considerando o "mapa XI - Cone 01" - Artigo 92,
Inciso III, Parágrafo 3°, da Lei N° 4.575/2007;

- da Avenida Capixaba, considerando o "mapa XI - Cone 02" - Artigo 92, Inciso III,
Parágrafo 3°, da Lei N° 4.575/2007;
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- da Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, considerando o "mapa XI - Cone
03" - Artigo 92, Inciso III, Parágrafo 3°, da Lei N° 4.575/2007;

- da antiga Rua da Vala, considerando o "mapa XI - Cone 04" - Artigo 92, Inciso III,
Parágrafo 3°, da Lei N° 4.575/2007;

05 - Alteração de zoneamento (principalmente o índice urbanístico - Altura Máxima da
Edificação) considerando a boa qualidade visual do Outeiro e Convento da Penha a partir:

- da Avenida Espírito Santo, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - e" -
Artigo 92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

06 - Alteração de zoneamento (principalmente o índice urbanístico - Altura Máxima da
Edificação) considerando a boa qualidade visual do Outeiro e Convento da Penha a partir:

- da Avenida Castelo Branco, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - f' -

Artigo 92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

E importante salientar que essa região já possuía restrição quanto à altura das edificações,
sendo essa altura corrigida em 1,00 metro para se adequar à Portaria 45/2015 do IPHAN.

07 - Alteração de zoneamento (principalmente o índice urbanístico - Altura Máxima da
Edificação) considerando a boa qualidade visual do Outeiro e Convento da Penha a partir:

- da Avenida Capixaba, considerando o "eixo visual do Convento da Penha - g" - Artigo
92, Inciso III, Parágrafo 2° da Lei N° 4.575/2007;

- da Avenida Capixaba, considerando o "mapa XI - Cone 02" - Artigo 92, Inciso III,
Parágrafo 3°, da Lei N° 4.575/2007;

E importante salientar que essa região já possuía restrição quanto à altura das edificações,
sendo essa altura corrigida em 1,00 metro para se adequar à Portaria 45/2015 do IPHAN.
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c) Quanto aos incisos II e III do art. 37:

A Emenda legislativa que impõe realização de despesas registradas no orçamento anual e
no Plano Plurianual fere a autonomia que deve ser preservada entre os Poderes e tanto é
assim que a norma garante como prerrogativa exclusiva do chefe do Executivo as leis que
possam resultar em aumento de despesa e assim sendo, os incisos II e III do artigo 37 do
Autógrafo de Lei devem ser vetados por afronta Parágrafo Único, Inciso II, do Artigo 34
e ainda ao Parágrafo Único do artigo 38, ambos da Lei Orgânica Municipal uma vez que
não foi apresentado o estudo orçamentário correspondente a despesa que será gerada com
as alterações propostas no incisos II e III do artigo 37 do Autógrafo, aqui vetados.

d) Quanto ao inciso I e §§ 2° e 4° do art. 51:

O Mapa C referido no inciso I do artigo 51 não contempla "propostas viárias", tratando-se
do zoneamento municipal e assim sendo deve ser vetado, por ser inaplicável no que se
refere às propostas viárias.

Já quanto aos §§ 2° e 4°, temos que a redação proposta no PL 040 refletiu as definições do
Código Brasileiro de Trânsito, Lei n° 9.503/1997, uma vez que o PDM anterior. Lei n°
4575/2007, tinha outras definições incompatíveis com o regramento nacional para vias
urbanas.

O retomo ao quadro de vias conforme a Lei n° 4575/2007 como proposto pela Câmara
representa um retrocesso em matéria administrativa e ainda em relação às definições das
audiências públicas, pois em todas as apresentações, ao ser justificada a necessidade de
mudança em relação a 4575/2007 para adequação ao regramento nacional do Código
Nacional de Trânsito, Lei n° 9.503/1997, não houve qualquer oposição da comunidade ou
da secretaria municipal responsável pela gestão do trânsito no Município, razão pela qual
deve ser mantido o veto a tais parágrafos e por conseqüências aos quadros a que se
referem.

e) Quanto ao inciso IX do art. 55:

A matéria é objeto de apreciação em processo judicial n° 0005143-19.2014.4.02.5001 da
5" Vara Federal Cível, por meio do qual, a MM. Juíza da 5" Vara Federal Cível impôs ao
Município a publicação de lei municipal específica que defina os critérios de aprovação
de edificações que tragam sombreamento à orla, no entanto, já estabeleceu um parâmetro
mínimo, para análise urbanística, sendo que a ação já teve sentença publicada e na
presente data é objeto de recurso, inclusive em relação a competência do Judiciário para
estabelecer critérios urbanísticos na análise e aprovação de projetos, que se trata de
atividade própria do Município.

Por tal razão, qual seja a existência de ação judicial tratando a matéria, a proposta do
Executivo, PL 040/2017 não contemplou proposta ou discussão de parâmetros, já que as
análises técnicas constam da referida ação judicial e assim sendo, a redação proposta no
Autógrafo de Lei não foi objeto de análise e apreciação da Comunidade durante as
audiências públicas realizadas pelo Executivo Municipal, ferindo assim regra imposta
pelo inciso I do § 4° do artigo 40 do Estatuto das Cidades, Lei n" 10257/2001, bem como
o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.
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f) Quanto ao inciso IX do § 1° do art. 56:

Tal inciso IX está propondo exclusão de área computável na aprovação de projetos de
edificação, que pode resultar em prejuízo do ponto de vista urbanístico e pretende
restaurar critérios já combatidos judicialmente por ocasião da publicação da Lei 4575/07
em ação de inconstitucionalidade. A definição dos índices urbanísticos foi discutida
amplamente durante as inúmeras audiências públicas, realizadas pelo Executivo nos
trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal, de forma que os impactos da mudança
proposta não foram calculados e aprovados pela Municipalidade, ofendendo assim o § 3°
do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

g) Quanto ao caput do art. 60:

Tal artigo está definindo o que se considera a "altura máxima" das edificações a serem
aprovadas no Município. Das discussões, definição de altura máxima é "o índice que
expressa, em metros, a altura máxima de todos os elementos construtivos da edificação, a
contar da média aritmética da testada do terreno".

Na proposta do artigo 60 do Autógrafo de Lei, pretende-se excluir do cômputo de altura
máximas diversos elementos construtivos, tais como: platibanda ou o telhado, o terraço-
jardim (que também se trata de novo elemento previsto no autógrafo de lei), casas de
máquinas de elevador, barrilete, caixa d'água e para-raios (SPDA).

Ora, a definição dos índices urbanísticos foi discutida amplamente durante os trabalhos de
revisão do Plano Diretor Municipal, de forma que os impactos da mudança proposta, que
buscam retomar alterações na 4575/2007 que sofreram Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, bem como não possuem estudos técnicos que as embasem e não
foram discutidas com a população, repercutindo negativamente no que determina o § 3°
do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

h) Quanto ao inciso V do § 1° do art. 62:

O artigo 62 trata dos afastamentos obrigatórios que devem ser observados nas
edificações. A mudança proposta desvirtua a função primária do afastamento frontal,
descompatibiliza a norma de Vila Velha com regras gerais praticadas por outros
municípios e fomenta a construção de garagens no afastamento frontal das edificações.

Em caso de alteração do uso do afastamento obrigatório, haverá agravamento da situação
viária e o risco a pedestres, com a transformação dos afastamentos frontais de edificações
em áreas de estacionamento de veículos.

Além disso, a definição dos índices urbanísticos foi discutida amplamente durante as
inúmeras audiências públicas, realizadas pelo Executivo nos trabalhos de revisão do
Plano Diretor Municipal, de forma que os impactos da mudança proposta não foram
calculados e aprovados pela Municipalidade, razão de seu veto.

i) Quanto aos arts. 67, 68, 69 e 70:

A matéria é objeto de apreciação em processo judicial n° 0005143-19.2014.4.02.5001 da
5'' Vara Federal Cível, por meio do qual, a MM. Juíza da 5^ Vara Federal Cível impôs ao
Município a publicação de lei municipal específica que defina os critérios de aprovação
de edificações que tragam sombreamento à orla, no entanto, já estabeleceu um parâmetro
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mínimo, para análise urbanistica, sendo que a ação já teve sentença publicada e na
presente data é objeto de recurso, inclusive em relação a competência do Judiciário para
estabelecer critérios urbanísticos na análise e aprovação de projetos, que se trata de
atividade própria do Município.

A sentença está sendo objeto de recurso, pois se deu na mesma forma em que se dá a
proposta do Autógrafo de Lei Complementar, ora vetado nessa matéria, qual seja; sem
estudos específicos que considerem os recortes da orla do Município, os estudos
ambientais específicos sobre a diversidade dos reflexos de insolação na fauna e flora
diferenciada existente ao longo da orla vilavelhense e os estudos individuais que devem
ser exigidos de cada edificação, estabelecendo critério único que não é universal para a
orla do Município.

Por fim, em razão da existência de ação judicial tratando a matéria, a proposta do
Executivo, PL 040/2017, não contemplou proposta ou discussão de parâmetros, já que as
análises técnicas constam da referida ação judicial e assim sendo, a redação proposta no
Autógrafo de Lei não foi objeto de análise e apreciação da Comunidade durante as
audiências públicas realizadas pelo Executivo Municipal, ferindo assim regra imposta
pelo inciso 1 do § 4° do artigo 40 do Estatuto das Cidades, Lei n° 10257/2001,
repercutindo negativamente no que determina o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

j) Quanto ao § 4° do art. 71;

Trata-se da remissão ao quadro que define o uso e ocupação do solo por atividades
comerciais, industriais e de serviços públicos e privados.

Na Lei n° 4575/2007 a matéria foi tratada diretamente pelo Conselho de Desenvolvimento
Urbano, razão pela qual, ao remeter o PL 040/2017 para aprovação da CMVV,
entendemos por remeter tal definição a futuro Decreto Municipal.

Outrossim, conforme consta dos registros de tramitação legislativa, durante as audiências
públicas realizadas na CMVV, o Executivo, por meio da atuação da SEMDU, apresentou
proposta de utilizar como referência das atividades possíveis a instalação no Município, a
mesma listagem de atividades prevista na referência nacional do Cadastro Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, regulando tal implantação pelo grau de impacto na
ambiência pretendida para instalação. Com a apresentação de tal proposta pelos técnicos
da SEMDU, a tabela de referência foi aceita pela comunidade presente nas audiências
públicas da CMVV e inclusive elogiada pelas entidades de classe do setor produtivo ali
presentes, pois inovou ao retirar do critério de aprovação, aquele que considerava a área a
ser utilizada na atividade. Ora, tal critério, durante a sua aplicação, revelou-se por vezes
inadequado, por exigir procedimentos em alguns casos desnecessários por ausência de
impacto da atividade, mas simplesmente pela área ocupada.

Outrossim, mesmo após a proposta do Executivo, o Autógrafo de Lei apresenta tabela não
debatida com a comunidade.

A proposta de classificação de atividades apresentada pelo Legislativo Municipal, além
de não contemplar todos os CNAEs previstos, permite a implantação de qualquer
atividade com até 1.500,00 m^ em quase todo o território municipal, trazendo grandes
impactos urbanos e ambientais, representando assim um retrocesso social e ambiental.
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Além disso, não foi objeto de discussão nas audiências públicas realizadas pelo Executivo
Municipal, o que afronta regramento do inciso 1 do § 4° do artigo 40 do Estatuto das
Cidades, Lei n° 10257/2001, bem como o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

k) Quanto ao parágrafo único do art. 72:

Trata-se da classificação de graus de impacto quanto ao uso e ocupação do solo por
atividades comerciais, industriais e de serviços públicos e privados.

Na Lei n° 4575/2007 a matéria foi tratada diretamente pelo Conselho de Desenvolvimento
Urbano, razão pela qual, ao remeter o PL 040/2017 para aprovação da CMVV,
entendemos por remeter tal definição a futuro Decreto Municipal.

Outrossim, conforme consta dos registros de tramitação legislativa, durante as audiências
públicas realizadas na CMVV, o Executivo, por meio da atuação da SEMDU, apresentou
proposta de utilizar como referência das atividades possíveis a instalação no Município, a
mesma listagem de atividades prevista na referência nacional do Cadastro Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, regulando tal implantação pelo grau de impacto na
ambiência pretendida para instalação. Com a apresentação de tal proposta pelos técnicos
da SEMDU, a tabela de referência foi aceita pela comunidade presente nas audiências
públicas da CMVV e inclusive elogiada pelas entidades de classe do setor produtivo ali
presentes, pois inovou ao retirar do critério de aprovação, aquele que considerava a área a
ser utilizada na atividade. Ora, tal critério, durante a sua aplicação, revelou-se por vezes
inadequado, por exigir procedimentos em alguns casos desnecessários por ausência de
impacto da atividade, mas simplesmente pela área ocupada.

A proposta de classificação de atividades apresentada pelo Legislativo Municipal, além
de não contemplar todos os CNAEs previstos, permite a implantação de qualquer
atividade com até 1.500,00 m^ em quase todo o território municipal, trazendo grandes
impactos urbanos e ambientais, representando assim um retrocesso social e ambiental.

Além disso, não foi objeto de discussão nas audiências públicas realizadas pelo Executivo
Municipal, o que afronta regramento do inciso I do § 4° do artigo 40 do Estatuto das
Cidades, Lei n° 10257/2001, bem como o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

1) Quanto ao art. 74:

Trata-se da remissão ao quadro que define o uso e ocupação do solo por atividades
comerciais, industriais e de serviços públicos e privados.

Na Lei n° 4575/2007 a matéria foi tratada diretamente pelo Conselho de Desenvolvimento
Urbano, razão pela qual, ao remeter o PL 040/2017 para aprovação da CMVV,
entendemos por remeter tal definição a futuro Decreto Municipal.

Outrossim, conforme consta dos registros de tramitação legislativa, durante as audiências
públicas realizadas na CMVV, o Executivo, por meio da atuação da SEMDU, apresentou
proposta de utilizar como referência das atividades possíveis a instalação no Município, a
mesma listagem de atividades prevista na referência nacional do Cadastro Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, regulando tal implantação pelo grau de impacto na
ambiência pretendida para instalação. Com a apresentação de tal proposta pelos técnicos
da SEMDU, a tabela de referência foi aceita pela comunidade presente nas audiências
públicas da CMVV e inclusive elogiada pelas entidades de classe do setor produtivo ali
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presentes, pois inovou ao retirar do critério de aprovação, aquele que considerava a área a
ser utilizada na atividade. Ora, tal critério, durante a sua aplicação, revelou-se por vezes
inadequado, por exigir procedimentos em alguns casos desnecessários por ausência de
impacto da atividade, mas simplesmente pela área ocupada.

Outrossim, mesmo após a proposta do Executivo, o Autógrafo de Lei apresenta tabela não
debatida com a comunidade.

A proposta de classificação de atividades apresentada pelo Legislativo Municipal, além
de não contemplar todos os CNAEs previstos, permite a implantação de qualquer
atividade com até 1.500,00 m^ em quase todo o território municipal, trazendo grandes
impactos urbanos e ambientais, representando assim um retrocesso social e ambiental.

Além disso, não foi objeto de discussão nas audiências públicas realizadas pelo Executivo
Municipal, o que afronta regramento do inciso I do § 4° do artigo 40 do Estatuto das
Cidades, Lei n° 10257/2001, bem como o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

m) Quanto ao art. 78:

A alteração proposta pelo Legislativo Municipal nos mapas que acompanham o
Autógrafo de Lei não foi objeto de discussão nas diversas audiências públicas realizadas
pelo Executivo Municipal.

As alterações são substanciais no que se referem ao limite do perímetro urbano e na
delimitação das macrozonas, verificando-se retrocesso tanto do ponto de vista ambiental
como urbanístico em relação ao PL 040/2017.

n) Quanto caput do art. 79:

O PL 040 foi acompanhado de Mapas específicos da delimitação do zoneamento
proposto. Tais mapas foram objeto de discussão nas audiências públicas realizadas pelo
Executivo para revisão do PDM e refletiram inclusive, as matérias que foram objeto de
ações de inconstitucionalidade quando da publicação da Lei n° 4575/2007.

Já os Mapas com as alterações do Autógrafo de lei, nunca foram discutidos com a
comunidade e o Executivo e assim sendo, os anexos referidos no artigo 79 não refletem o
objeto das audiências realizadas durante o processo de revisão, repercutindo
negativamente no que determina o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

O Autógrafo de Lei Complementar n° 063/2018 altera a proposta de limites urbanos com
ampliações sem apresentação de justificativas e assim sendo, entendemos que a
ampliação de áreas ao longo de eixos estruturantes não implantados poderá prejudicar ou
mesmo inviabilizar futura melhorias viárias.

O Autógrafo de Lei Complementar n° 063/2018 altera as limites das Zonas Urbanas e
Limites Urbanos propostos pelo Poder Executivo. O Autógrafo de Lei não oferece o
mesmo detalhamento proposto pelo executivo com mapas individualizados de parâmetros
urbanísticos (C.A. Mínimo, C.A. Básico, C.A. Máximo, T.O., C.A., Parcelamento do
Solo e Graus de Impacto). í)

Entre as principais modificações nos limites das Zonas Urbanas, que resultam na '
conclusão pelo veto ao artigo e respectivo mapa, consideramos:
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Inclusão de Cones Visuais do Convento da Penha

O método de análise vigente é considerado subjetivo e ineficiente. A ZEICA (com 8,0m
de altura máxima) atende aos limites definidos em portaria do IPHAN e amplia para o
entorno dos eixos de proteção ampliando a área a ser preservada.

A proposta do Poder Executivo através dos limites da ZEICA propostas pelo PE
040/2017 é de preservar a ocupação de forma homogênea no entorno imediato ao Centro
da Cidade de Vila Velha evitando situações contrastantes entre vizinhos com restrição de
oito metros e grandes volumes edificamos em uma mesma quadra.

O PL 040/2017 pretende que o Eixos definidos pelo Canal Bigossi e 3° Ponte sirvam
como limite físico para a verticalização mantendo o Centro de Vila Velha com reduzida
densidade valorizando a ambiência histórica e oferecendo melhores condições à
população flutuante e de visitantes, potencial natural aos centros urbanos com
características históricas.

Retirada da Faixa de Proteção da 3° Ponte

O autógrafo de lei exclui a ZORD às margens da 3° ponte e propõe acréscimo das zonas
ZOPA, ZOPB e ZEICC para as áreas anteriormente delimitadas como ZORD, restritas à
02 (dois) pavimentos.

E sabido que a ponte foi executada após implantação do loteamento e que a verticalização
dos terrenos lindeiros, além de inviabilizar soluções viárias futuras, serão barreiras visuais
ao principal eixo de ligação metropolitano.

Morro do Moreno

A alteração dos limites do Zoneamento em área conhecida como Morro do Moreno reduz
área de ZEIAB e cria ZEICC fere a proposta encaminhada pelo Executivo sem
justificativas para os limites estabelecidos. O morro do Moreno desde a revisão da Lei
4575/2007 sofreu alterações com prejuízo aos limites das áreas de proteção e contratos
contratados pelo Executivo.

Em 2007 a empresa Maplan elaborou o georreferenciamento de 10 áreas de Interesse
Ambiental pretendidas para Unidades de Conservação. Os limites foram considerados na
revisão do PDM em 2007 e alterados pela Câmara no Autógrafo de Lei. O mesmo ocorre
na revisão de 2017 quando os limites propostos pela empresa contratada para elaboração
do diagnóstico ambiental e indicação de Unidade de Conservação é ignorado pelo Poder
Legislativo.

A proposta do PL 040/2017, ao enquadrar o Morro do Moreno como ZEIA B, permite
ocupações em áreas após elaboração de estudos e delimitação das áreas protegidas,
especialmente por incluir ZOC, na parte do Monumento natural voltado para a Baía de
Vitória.

Centro

Redução das ZEIC A e conseqüente redução das áreas limitadas pela Portaria n° 045/2015
do IPHAN com altura máxima de 8 (oito metros). O município amplia as áreas do decreto \ y/
visando a manutenção do entorno do outeiro do Convento da Penha.

12
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Vale Encantado (ZEIE x ZOP)

As alterações nos limites do zoneamento com significativa redução de áreas de ZEIE
(Empresarial) e acréscimo de Zonas prioritárias reduzem áreas destinadas á retroarias
portuárias com prioridade para implantação de empresas e grandes glebas.

A alteração do Autógrafo de Lei permite parcelamento em lotes menores e índices
considerados não adequados à região. Entre as alterações, identifica-se casos pontuais que
criam limites de zonas que não correspondem à eixos viários, atendendo apenas ao lote de
interesse.

O acréscimo de área de ZEIE ocorre no bairro Cobilândia, ampliando a margem da
influência da Rodovia Carlos Lindemberg. A ampliação do trecho de ZEIE não oferece
grandes prejuízos.

Balneário Ponta da Fruta

As alterações nos limites dos zoneamentos reduz algumas zonas urbanas eliminando a
proposta do Projeto de Lei de garantir transição com a área rural do município através de
parcelamentos diferenciados (lotes mínimos) e índices urbanísticos graduais na medida da
interiorização em relação à Rodovia do Sol. O autógrafo de lei propõe uma única zona.

O Projeto de Lei 040/2017 se utiliza da Rodovia do Sol como elemento orientador na
oferta de modelos de ocupação e índices urbanísticos enquanto que o Autógrafo de Lei
Complementar n° 063/2018 propõe modificações pontuais com possibilidade de
verticalização em trecho com uma "faixa de quadras" Junto à orla da Praia da Baleia
criando tratamento diferenciado ao entorno. Entendemos o tratamento da modificação
como uma exceção em relação à toda orla no extremo sul do Município (Interlagos, Nova
Ponta de Fruta e Ponta da Fruta), o que caracteriza a ausência de critério de igualdade na
leitura da cidade, ofendendo inclusive o regramento do inciso IV do artigo 2° do Estatuto
das Cidades, Lei n" 10257/2011.

Acréscimos de ZEIEs e ZEIS (Sul do Rio Jucu);

As alterações nos limites do zoneamento com significativa redução de áreas de ZEIE
(Empresarial) e acréscimo de Zonas de Interesse Social - ZEIS reduzem áreas destinadas
à retroarias portuárias com possibilidade de geração de emprego e renda para o entorno
da região de Grande terra vermelha.

A alteração do Autógrafo de Lei retira a proposta do PL de criar conexões entre zonas
com oferta de áreas empresariais lineares entre a Rodovia do Sol e a ES388 às margens
da ZEIS. A interrupção da Zona Empresarial poderá trazer prejuízo à viabilidade de
conexões viárias além de permitir impactos ao oferecer zonas controladas em áreas de
acesso a ZElEs.

O Projeto de Lei 040/2017 propõe ao longo do perímetro da ZEIS (Terra Vermelha) áreas
empresarias para incentivo à oferta de emprego e renda.

O Autógrafo de Lei propões acréscimo de áreas de ZEIS em área de ZEIE no entorno da
Lagoa de Jabaeté. A área é transição com área rural e portanto área frágil pela
proximidade com a área de preservação da lagoa e Pedra de Itapebuna. Assim
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consideramos o acréscimo de ZEIS com modelo de parcelamento com lote mínimo de
125m^ prejudicial à área anteriormente enquadrada como ZEIE.

Redução de ZEIAs B

O Autógrafo de Lei propões alterações pontuais com decréscimo de áreas de ZEIA B em
duas áreas. Uma área maior no entorno da Lagoa Encantada com acréscimo de área de
ZOP C e outra área menor com oferta de ZEIE em lote específico próximo à CESAN, o
que caracteriza evidente retrocesso ambiental, que deve ser vetado.

o) Quanto aos §§ 1° e 2° do art. 83:

O PE 040/2017 foi acompanhado de Mapas específicos da delimitação do Perímetro
Urbano e Zonas de Expansão Urbana. Os mapas foram objeto de discussão nas audiências
públicas realizadas pelo Executivo para revisão do PDM.

Já os Mapas com as alterações do Autógrafo de Lei, nunca foram discutidos com a
comunidade e o Executivo e assim sendo, os anexos referidos aos §§ 1° e 2° do artigo 83
não refletem o objeto das audiências realizadas durante o processo de revisão,
repercutindo negativamente no que determina o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

p) Quanto a alínea "j" do inciso II do art. 94:

A regulamentação do modelo de parcelamento de determinado zoneamento leva em
consideração às dimensões mínimas para lotes. Regulamentar tal parâmetro usando dois
modelos distintos é ilógico (pois não se vislumbra a análise de "dois mínimos"), visto não
dar base legal para sua aplicação.

Além disso, a possibilidade de considerar dois Coeficientes não foi objeto de apreciação
pela comunidade nas inúmeras audiências públicas realizadas pelo Executivo municipal,
ocorrendo assim, ofensa ao inciso 1 do § 4° do artigo 40 do Estatuto das Cidades, Lei n"
10257/2001, bem como o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

q) Quanto ao art. 107 e seus §§ 1° e 2°:

A alteração proposta pelo Legislativo Municipal não foi objeto de discussão nas diversas
audiências públicas realizadas pelo executivo municipal, ofendendo assim inciso 1 do § 4°
do artigo 40 do Estatuto das Cidades, Lei n° 10257/2001, bem como o § 3° do art. 424 da
Lei n° 4575/2007.

As alterações são substanciais e não foram precedidas dos devidos estudos ambientais,
pelo que deverão ser objeto do futuro Plano Diretor Ambiental, verificando-se a
usurpação da matéria no Autógrafo de Lei evidente retrocesso tanto do ponto de vista
ambiental como urbanístico em relação ao PL 040/2017, por avocar matéria que deve ser
discutida do ponto de vista técnico ambiental, o que não ocorreu.

r) Quanto aos incisos II e III do art. 110:

A proposta prevê a alteração gráfica do zoneamento, além de alterações no gabarito e
altura máxima das edificações, propondo alturas que ferem a preservação visual dos bens
de interesse de preservação cultural (que é um dos objetivos da Zona de Interesse Cultural
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- ZEIC), ferem a ambiência local e mantém as análises subjetivas em relação ao Cone do
Convento e a insegurança jurídica.

O veto completo aos Incisos II e III se impõe pois se fossem vetadas apenas as alíneas "e"
e "f dos incisos II e alíneas "e", "f e "g" do inciso III seria possível permitir a
aprovação de projetos sem limites de altura por ausência de tais índices, resultando assim
em um prejuízo ainda maior à ambiência e proteção da Zona de Interesse Cultural.

Por fim, a não observância do pactuado durante as audiências públicas realizadas pelo
Executivo Municipal repercute negativamente no que determina o 8 3° do art. 424 da Lei
n° 4575/2007.

s) Quanto ao inciso X do art. 134:

A regulamentação do modelo de parcelamento de determinado zoneamento leva em
consideração às dimensões mínimas para lotes. Regulamentar tal parâmetro usando dois
modelos distintos é ilógico (pois não se vislumbra a análise de "dois mínimos"), visto não
dar base legal para sua aplicação.

Além disso, a possibilidade de considerar dois Coeficientes não foi objeto de apreciação
pela comunidade nas inúmeras audiências públicas realizadas pelo Executivo Municipal,
repercutindo negativamente no que determina o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

t) Quanto ao inciso X do art. 140:

A regulamentação do modelo de parcelamento de determinado zoneamento leva em
consideração às dimensões mínimas para lotes. Regulamentar tal parâmetro usando dois
modelos distintos é ilógico (pois não se vislumbra a análise de "dois mínimos"), visto não
dar base legal para sua aplicação.

Além disso, a possibilidade de considerar dois Coeficientes não foi objeto de apreciação
pela comunidade nas inúmeras audiências públicas realizadas pelo Executivo Municipal,
repercutindo negativamente no que determina o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

u) Quanto aos incisos 1 a X do art. 146:

O art. 143 trata do importante Núcleo de Desenvolvimento que compreende parcela
lindeira ao Rio Jucu, seu dique e o Parque Municipal de Jacarenema. Os índices
propostos nos incisos agravam a situação do local e não foram discutidos com a
população, havendo frontal ofensa aos regramentos do inciso I do § 4° do artigo 40 do
Estatuto das Cidades, Lei n° 10257/2001, bem como o § 3° do art. 424 da Lei n°
4575/2007.

v) Quanto ao inciso X do art. 155:

A regulamentação do modelo de parcelamento de determinado zoneamento leva em
consideração às dimensões mínimas para lotes. Regulamentar tal parâmetro usando dois
modelos distintos é ilógico (pois não se vislumbra a análise de "dois mínimos"), visto não
dar base legal para sua aplicação.
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Além disso, a possibilidade de considerar dois Coeficientes não foi objeto de apreciação
pela comunidade nas inúmeras audiências públicas realizadas pelo Executivo Municipal,
repercutindo negativamente no que determina o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

w) Quanto ao art. 168 e seus §§ 1° e 2°:

Trata-se de remissão ao quadro do sistema viário municipal.

O Executivo Municipal encontra-se em processo de elaboração do Plano Municipal de
Mobilidade Urbana. Desta forma, o PL 040/2017 foi desenvolvido levando estes estudos

em consideração e prevendo adequação do PDM quando o Plano for concluído, caso isso
seja necessário.

Além disso, o correspondente mapa propõe via sobre área da Lagoa Encantada, cuja
projeção foi contestada em audiência pública realizada por ocasião da leitura comunitária
para apreciação das alterações do PL 040/2017, repercutindo negativamente no que
determina o § 3° do art. 424 da Lei n° 4575/2007.

x) Quanto ao art. 216 e seu parágrafo único:

A regra proposta no PL 040/2017 reflete imposição dos §§ 5° e 6° do artigo 2° e inciso V
do artigo 18 da Lei Federal n° 6766/79, sendo proposta a exigência de caução em 40%
dos lotes objeto do parcelamento, como garantia de execução das obras de infraestrutura,
pelo loteador.

No entanto, o Autógrafo de Lei reduziu de 40% para 30% tal reserva obrigatória.

A redução do número de lotes sob hipoteca ou garantia pode facilitar por parte do
empreendedor o abandono das obras de infraestrutura a serem realizadas, problema
historicamente inegável, em Vila Velha, e que deve ser combatido, razão do veto à
redução da garantia.

y) Quanto ao art. 225:

A terminologia de vias utilizada fere o preconizado no Código Brasileiro de Trânsito, Lei
n° 9503/2001.

z) Quanto ao § 2° do art. 309:

O prazo de cinco anos previsto no parágrafo, além de estar incompatível com o caput do
próprio artigo (que prevê prazo de três anos para inicial processo de arrecadação do bem
vago) não foi objeto de debate durante as audiências públicas realizadas pelo executivo,
havendo assim ofensa ao inciso 1 do § 4° do artigo 40 do Estatuto das Cidades. Lei n°
10257/2001.

Não fosse isso a arrecadação de bem vago se encontra disposta no art. 1.276 do CCB, no
art. 64 da Lei Federal n° 13.465/2017, não podendo haver a alteração pretendida do tempo
fixado e as condições da perda do bem se a lei federal fixou a forma de arrecadação do
referido bem vago, caracterizando usurpação de competência de legislar sobre matéria de
direito civil que é da União Federal.
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Além do mais, o procedimento de arrecadação do bem vago se encontra definido no § 2°
do art. 64 da mencionada lei, razão pela qual a deflagração do processo se dá por ato do
poder executivo local, dispensando lei municipal.

aa) Quanto ao § 5° do art. 368:

Somente em caso de omissão do Executivo Municipal é que compete a outros entes a
propositura de revisão do Plano Diretor Municipal pois na forma da lei, a regra geral é
que Projeto de lei referente a revisão do Plano Diretor Municipal, deve ser de iniciativa
privativa do Executivo, pois este detém os elementos para realização de estudos e leitura
comunitária imprescindíveis a regular preparação do texto da lei.

Permitir que outros entes públicos ou privados possam elaborar a revisão fere Princípios
sociais e urbanísticos que devem ser evitados, razão do veto ao parágrafo 5° do artigo
368.

Estas, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a concluir pelo
VETO PARCIAL do Autógrafo de Lei Complementar sob comento, com fundamento no
poder conferido pelo § 1°, do art. 40, da Lei Orgânica Municipal, e que ora submetemos à
elevada análise dos Senhores Membros dessa Colenda Casa Legislativa.

Atenciosamente,

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal
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RAZAO DE VETO DOS MAPAS

COMPARATIVO ENTRE OS MAPAS DO PROJETO DE LEI - PL 040/2017 E

AUTÓGRAFO DE LEI - AL 063/2018

A seguir são apresentados os mapas anexos ao Projeto de Lei n° 040/2017 e seus
correspondentes substituídos pelo Autógrafo de Lei n° 063/2018. Os Mapas
correspondentes ao mesmo assunto são comparados e sobrepostos a fim de elucidar as
alterações dos limites.

As alterações são localizadas e comentadas para sustentar as razões de veto.

MAPA A - Perímetro Urbano
MAPA A - PtRiMfcTftO UKBANO

PROJETO DE LEI 040/2017 AUTÓGRAFO DL LEI 063/2018
PlUMCTtO

4

f^> ■i< 1 -T ¥
'  r

I
ü

ir

Comparativo entre as versões do Projeto de Lei e Autógrafo de lei do Mapa A
Perímetro Urbano

O Autógrafo de Lei n° 063/2018 altera a proposta de limites urbanos com ampliações sem
apresentação de justificativas.

Entendemos que a ampliação de áreas ao longo de eixos estruturantes não implantados
poderá prejudicar ou mesmo inviabilizar futura melhorias viárias.

O acréscimo de áreas de Expansão Urbana ao longo da 388 e próximo à BRIOI não segue
o padrão estabelecido de aproximadamente 500 metros em situações nas quais o relevo e
questões ambientais sugerem acréscimos e decréscimos à distância média estabelecida.

O Mapa A do Autógrafo de Lei n°063/2018 altera o Mapa A do Projeto de Lei
n°040/20I7 propondo acréscimos à Área de Expansão urbana com trechos que atingem
até 3 km (três quilômetros) de extensão, a área acrescida a Zona de Expansão Urbana.
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Sobreposição entre as versões do Projeto de Lei e Autógrafo de lei do Mapa A -
Perímetro Urbano

MAPA B - Macrozoneamento

O Autógrafo de Lei n° 063/2018 altera os limites propostos pelo Poder Executivo quanto
aos limites das Macrozonas.

As Macrozonas são alteradas de acordo com as alterações do Perímetro Urbano (Mapa A)
e dos limites das Zonas Urbanas (Mapa C). Assim as imagens e os comentário em relação
as alterações do Macrozoneamento são conseqüência das alterações dos mapas
relacionados.

O veto ao Mapa B foi analisado com relação aos demais mapas do anexo de forma a
manter compatibilidade entre eles.

O Mapa B do Autógrafo de Lei n°063/2018 altera o Mapa B do Projeto de Lei
n°040/2017, sem os devidos estudos ou justificativas.
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MAPA C - Zoneamento Municipal

"O DE LEI 040/2017
li

mm S... ÍI

\VA

Sobreposição entre as versões do Projeto de Lei e Autógrafo de lei do Mapa C -
Zoneamento Municipal

O Autógrafo de Lei n° 063/2018 altera os limites das Zonas Urbanas e Limites Urbanos
propostos pelo Poder Executivo. O Autógrafo de Lei não oferece o mesmo detalhamento
proposto pelo executivo com mapas individualizados de parâmetros urbanísticos (C.A.
Mínimo, C.A. Básico, C.A. Máximo, T.O., C.A., Parcelamento do Solo e Graus de
Impacto).

Entre as principais modificações nos limites das Zonas Urbanas podemos citar:

Inclusão de Cones Visuais do Convento da Penha

O método de análise vigente é considerado subjetivo e ineficiente. A ZEIC-A (com 8,0m
de altura máxima) atende aos limites definidos em portaria 045\2015 do IPHAN e amplia
para o entorno dos eixos de proteção ampliando a área a ser preservada.

A proposta do Poder Executivo através dos limites da ZEIC-A propostos pelo PL040 é de
preservar a ocupação de forma homogênea no entorno imediato ao Centro da Cidade de
Vila Velha evitando situações contrastantes entre vizinhos com restrição de oito metros e
grandes volumes edificados em uma mesma quadra, quebrando o padrão urbanístico que
deve ser observado para a área.

O PL040 pretende que o Eixos definidos pelo Canal Bigossi e 3° Ponte sirvam como
limite físico para a verticalização mantendo o Centro de Vila Velha com reduzida
densidade valorizando a ambiência histórica e oferecendo melhores condições à
população flutuante e de visitantes, potencial natural aos centros urbanos com
características históricas, sendo tais critérios totalmente desvirtuados no autógrafo de lei
063\2018, na região do Centro de Vila Velha e seu entorno, principalmente da y Ponte.
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Retirada da Faixa de Proteção da 3° Ponte

O Autógrafo de lei exclui a ZORD às margens da 3° ponte e propõe acréscimo das zonas
ZOPA, ZOPB e ZEICC para as áreas anteriormente delimitadas como ZORD, restritas à
02 (dois) pavimentos.

É sabido que a ponte foi executada após implantação do loteamento e que a verticalização
dos terrenos lindeiros, além de inviabilizar soluções viárias futuras, serão barreiras visuais
ao principal eixo de ligação metropolitano.

Morro do Moreno

A alteração dos limites do Zoneamento em área conhecida como Morro do Moreno reduz
área de ZEIAB e cria ZEICC fere a proposta encaminhada pelo Executivo sem
justificativas para os limites estabelecidos. O morro do Moreno desde a revisão da Lei
4575/2007 sofreu alterações com prejuízo aos limites das áreas de proteção e contratos
contratados pelo Executivo.

Em 2007 a empresa Maplan elaborou o georreferenciamento de 10 áreas de Interesse
Ambiental pretendidas para Unidades de Conservação. Os limites foram considerados na
revisão do PDM em 2007 e alterados pela Câmara no Autógrafo de Lei. O mesmo ocorre
na revisão de 2017 onde os limites propostos pela empresa contratada para elaboração do
diagnóstico ambiental e indicação de Unidade de Conservação é ignorado pelo Poder
Legislativo.

A proposta do PL040/2017, ao enquadrar o Morro do Moreno como ZEIA B, permite
ocupações em áreas após elaboração de estudos e delimitação das áreas protegidas.

Centro

Redução das ZEIC A e conseqüente redução da áreas limitadas pelo Decreto do IPHAN
com altura máxima de 8 (oito metros). O município amplia as áreas do decreto visando a
manutenção do entorno e por entender que

Vale Encantado (ZEIE x ZOP)

As alterações nos limites do zoneamento com significativa redução de áreas de ZEIE
(Empresarial) e acréscimo de Zonas prioritárias reduzem áreas destinadas á retro áreas
portuárias com prioridade para implantação de empresas e grandes glebas.
A alteração do Autógrafo de Lei permite parcelamento em lotes menores e índices
considerados não adequados á região. Entre as alterações, identifica-se casos pontuais que
criam limites de zonas que não correspondem á eixos viários, atendendo apenas ao lote de
interesse.

O acréscimo de área de ZEIE ocorre no bairro Cobilândia, ampliando a margem da
influência da Rodovia Carlos Lindemberg. Se vê também ampliação do trecho de ZEIE
que embora não ofereça grandes prejuízos do ponto de vista urbanístico, não foram objeto
de amplo debate.
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Balneário Ponta da Fruta

As alterações nos limites dos zoneamentos reduzem algumas zonas urbanas eliminando a
proposta do Projeto de Lei de garantir transição com a área rural do município através de
parcelamentos diferenciados (lotes mínimos) e índices urbanísticos graduais na medida da
interiorização em relação à Rodovia do Sol. O autógrafo de lei propõe uma única zona.

O Projeto de Lei se utiliza da Rodovia do Sol como elemento orientador na oferta de
modelos de ocupação e índices urbanísticos. O autógrafo de lei propõe modificações
pontuais com possibilidade de verticalização em trecho com uma "faixa de quadras" junto
à orla da Praia da Baleia criando tratamento diferenciado ao entorno. Entendemos o

tratamento da modificação como uma exceção em relação à toda orla no extremo sul do
Município (Interlagos, Nova Ponta de Fruta e Ponta da Fruta).

Acréscimos de ZElEs e ZEIS (Sul do Rio Jucu);

As alterações nos limites do zoneamento com significativa redução de áreas de ZEIE
(Empresarial) e acréscimo de Zonas de Interesse Social - ZEIS reduzem áreas destinadas
á retro áreas portuárias com possibilidade de geração de emprego e renda para o entorno
da região de Grande terra vermelha.

A alteração do Autógrafo de Lei retira a proposta do PL de criar conexões entre zonas
com oferta de áreas empresariais lineares entre a Rodovia do Sol e a ES-388 às margens
da ZEIS. A interrupção da Zona Empresarial poderá trazer prejuízo à viabilidade de
conexões viárias além de permitir impactos ao oferecer zonas controladas em áreas de
acesso a ZEIEs.

O Projeto de Lei 040/2017 propõe ao longo do perímetro da ZEIS - Terra Vermelha-
áreas empresarias para incentivo à oferta de emprego e renda. Já o Autógrafo de Lei
propões acréscimo de áreas de ZEIS em área de ZEIE no entorno da Eagoa de Jabaeté,
trazendo evidente retrocesso social e ambiental. A área é transição com área rural é
portanto, área frágil pela proximidade com a área de preservação da lagoa e Pedra de
Itapebuna. Assim consideramos o acréscimo de ZEIS com modelo de parcelamento com
lote mínimo de 125m^ prejudicial à área anteriormente enquadrada como ZEIE.

Redução de ZEIAs B

O Autógrafo de Eei propões alterações pontuais com decréscimo de áreas de ZEIA B em
duas áreas. Uma área maior no entorno da Eagoa Encantada com acréscimo de área de
ZOP C e outra área menor com oferta de ZEIE em lote específico próximo á CESAN,
resultando em evidente retrocesso social e ambiental.

Retirada de ZEIA A - Ridyen

O Autógrafo de Eei retira proposta de duas zonas de ZEIA A conhecidas como Área de
Reserva legal delimitadas nos mapas que seguiram o PL 040\20I7. Áreas delimitadas
como ZEIA A - Reserva legal- não podem ser objeto de parcelamento do solo e assim
sendo, a retirada dos polígonos no autógrafo de lei resulta em prejuízo evidente na oferta
de áreas verdes de preservação do município, razão do veto ao mapa.
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Entorno da BRIOI

Amplia a zona de ocupação do entorno da BRIO! para além das áreas encaminhadas pelo
Executivo Municipal.

MAPA D - ZEIAs. UCs e Zonas de Amortecimento

MAPA D - ZEIAS e UCs

PROJETO DE LEI 040/2017 AUTÓGRAFO DE LEI 063/2018
X AMoanaMMTO

m
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Mapas com as versões do Projeto de Lei e Autógrafo de lei do Mapa D

O Autógrafo de Lei n° 063/2018 altera os limites das Zonas Especiais de Interesse
Ambiental com grande prejuízo na ausência da APA da Lagoa Grande - Unidade de
Conservação já instituída bem como a ausência dos limites das Zonas Ambientais
definidas através do Plano de Manejo da Unidade de Conservação Estadual - Parque
César Vinha.

Entre outras alterações entre as versões dos mapas, podemos afirmar que o Autógrafo de
Lei:

Altera Limites das ZEIA B's:

o Morro do Moreno;

o Lagoa Encantada;

o Pedra de Itapebuna; sendo evidente o retrocesso em relação ao PL
040\2017.

Retirada das zonas de Amortecimento das UCs;

As Zonas de Amortecimento das Unidades de Conservação já instituídas foram retiradas
do mapa, prejudicando a consulta e podendo resultar em equívoco na análise de J
aprovação de projetos de edificação que venham a ser propostos para a área. 1 A'
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Retirada da UC - APA da Lagoa Grande;

O Mapa D do Autógrafo de Lei não apresenta os limites da Unidade de Conservação -
UC "APA da Lagoa Grande"

Retirada das Zonas da APA de Setiba - Paulo César Vinha;

O Mapa D do Autógrafo de Lei não apresenta os limites das Zonas Ambientais do Parque
Estadual Paulo César Vinha. O Projeto de Lei encaminhado inclui os limites das zonas
com vistas a garantir a aplicação das regras estabelecidas pela APA e Parque Estadual
através do Plano de Manejo da Unidade de Conservação.

Retiradas de 02 zonas de ZEIA A reserva legal Ridyen.

A retirada das duas Zonas de reserva Legal refletem a alteração do zoneamento urbano na
área da Pedreira Ridyen. As ZEIAs passaram a compor área destinadas à Núcleo de
Desenvolvimento - ND.

MAPA F - Cones Acroviários e Navegação
MAPA F - CONES AEROVIARIOS E NAVEGAÇÃO

AUTÓGRAFO DE LEI 063/2018
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Mapas com as versões do Projeto de Lei e Autógrafo de lei do Mapa F

O Autógrafo de Lei n° 063/2018 altera o número de cones de aproximação (Cone
Aeroviário) propostos pelo Poder Executivo através do PL 040/2017. Foi mantido o Cone
de proteção à navegação.

Os Cones Acroviários constantes no Mapa F do PL 040/2017 são informados pelo
Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA (www.decea.gov.br) e foram
ignorados no autógrafo de lei.

Os cones de aproximação são elementos de restrição à construção nos limites indicados.
A existência do cone no Mapa F não autoriza o funcionamento dos mesmo, apenas
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informa ao contribuinte a necessidade de consulta ao órgão competente (DECEA). A
retirada dos cones no Mapa do Autógrafo de Eei resulta na omissão da informação o que
permite a aprovação de edificações e poderão inviabilizar o funcionamento futuro dos
aeródromos.

O Mapa F do Autógrafo de Lei n°063/2018 altera o Mapa F do Projeto de Lei
n°040/2017

MAPA G - Mobilidade
MAPA G - MOBILIDADE

PROJETO DE LEI 040/2017 AUTÓGRAFO DE LEI 063/2018

-TOS

Mapas com as versões do Projeto de Lei e Autógrafo de lei do Mapa G

O Autógrafo de Lei n° 063/2018 altera o número de vias projetadas propostas pelo Poder
Executivo através do PL 040/2017. São identificados 3 (três) principais alterações no
mapa:

Inclusão de via projetada em área da atual pedreira Ridyen que poderá gerar
conflito com área de reserva legal (retirada pelo Autógrafo de Lei) identificada e
delimitada pelo executivo.

Não atendimento à proposta de retirada das vias projetadas em área no entorno da
Lagoa Encantada. Matéria tratada em reunião da Câmara Municipal de Vila
Velha.

Retirada de Via Projetada interligando a rotatória da Leste-Oeste em direção ao

Dique do Rio Jucu.

O veto ao Mapa G é sugerido por trazer alterações não compatíveis com os fóruns
temáticos realizados. Entre as modificações identificadas destacamos a via projetada
sobre o "Morro do Carcará". O traçado não reflete o desejo registrado nas inúmeras
participação da comunidade do entorno.
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Os artigos relacionados ao parcelamento do solo orientarão o sistema viário da área que
deverá garantir a continuidade do traçado viário do entorno e atendimento às restrições
ambientais.

O Mapa G do Autógrafo de Lei n°063/2018 altera o Mapa G do Projeto de Lei
n°040/2017, com prejuízos relatadas no Of. 007/2018 do Fórum Popular de Defesa de
Vila Velha durante a Leitura Comunitária do Autógrafo de Lei realizada pelo Executiv^
Municipal.

'J
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Vila Velha/ES, 25 de novembro de 2018

Ofieion° 2.356/2018

Do: Presidente da Câmara

Ao: Exmo. Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO

DD. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Para conhecimento e devidas providências, cumpre-nos comunicar a V. Exa. que em Sessão
Plenária realizada no dia 25/11/18, foram apreciados os vetos parciais apostos ao Autógrafo
de Lei Complementar n° 063/2018, que "Institui a revisão decenal da Lei Municipal n°
4.575/2007 que trata do Plano Diretor Municipal no âmbito do Município de Vila Velha e dá
outras providências", que foram assim deliberados:

1. inciso IX do art. 32 - VETO REJEITADO;

2. art. 35 - VETO REJEITADO;

3. incisos II e III do art. 37 - VETO MANTIDO;

4. inciso I e §§ 2° e 4° do art. 51 - VETO MANTIDO;

5. inciso IX do art. 55 - VETO REJEITADO;

6. inciso IX do § 1° do art. 56 - VETO REJEITADO;

7. caput do art. 60 - VETO REJEITADO;

8. inciso V do § 1° do art. 62 - VETO REJEITADO;

9. art. 67 - VETO REJEITADO;

10. art. 68 - VETO REJEITADO;

11. art. 69 - VETO REJEITADO;

12. art. 70 - VETO REJEITADO;

13. § 4° do art. 71 - VETO REJEITADO;

14. parágrafo único do art. 72 - VETO REJEITADO;

15. art. 74 - VETO REJEITADO;

16. art. 78 - VETO REJEITADO;

17. caput do art. 79 - VETO REJEITADO;

18. §§ 1° e 2° do art. 83 - VETO REJEITADO;
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19. alínea "j" do inciso II do art. 94 - VETO REJEITADO;

20. art. 107 e seus §§ 1° e 2° - VETO MANTIDO;

21. incisos II e III do art. 110 - VETO REJEITADO;

22. inciso X do art. 134 - VETO REJEITADO;

23. inciso X do art. 140 - VETO REJEITADO;

24. incisos I a X do art. 146 - VETO REJEITADO;

25. inciso X do art. 155 - VETO REJEITADO;

26. art. 168 c seus §§ 1° c 2° - VETO REJEITADO;

27. art. 216 c seu parágrafo único - VETO REJEITADO;

28. art. 225 - VETO REJEITADO;

29. § 2° do art. 309 - VETO REJEITADO;

30. § 5° do art. 368 - VETO MANTIDO;

31. Mapa A - VETO REJEITADO;

32. Mapa B - VETO REJEITADO;

33. Mapa C - VETO REJEITADO;

34. Mapa D - VETO REJEITADO;

35. Mapa F - VETO REJEITADO;

36 . Mapa G - VETO REJEITADO;

37. Anexo 3, Anexo 3A - VETO REJEITADO;

38. Anexo 4 - Quadro IA; Anexo 4 - Quadro II; Anexo 4 - Quadro IIA; Anexo 4 - Quadro III e
Anexo 4 Quadro IV - VETO REJEITADO.

Sem mais para o momento, subserevemo-nos.

Atenciosamente

iVAiSneARUNI
Presidente

Praça Frei Pedro Palácios, s/n° - Prainha - Vila Velha - ES
Tels: (27) 3200-4477 - 3329-0355 - 3329-0227 - 3329-0483 - 3329-0943 - 3329-0476 - Teiefax: 3329-0603
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"(Deus seja louvado"

Vila Velha/ES, 30 de novembro de 2018

Ofício n° 2448/18

Do: Presidente da Câmara

Ao: Exmo Sr MAX FREITAS MAURO FILHO

DD. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Para conhecimento de V. Exa., publicação no Diário Oficial do Município e demais
providências, estamos encaminhando, devidamente promulgados por este Poder Legislativo,
os dispositivos da Lei Complementar n" 065/2018, de 08/11/2018, que "Institui a Revisão
Decenal da Lei Municipal n° 4575/2007, que trata do Plano Diretor Municipal no âmbito do
Municipio de Vila Velha e dá outras providências", abaixo descritos:

- Inciso IX do art. 32; art. 35; inciso IX do art. 55; inciso IX do § 1° do art. 56; caput do art.
60; inciso V do § 1° do art. 62; art. 67; art. 68; art. 69; art. 70; § 4° do art. 71; § único art. 72;
art. 74; art. 78, caput art. 79; §§ 1° e 2° art. 83; alinea "J" do inciso n do art. 94; incisos II e III
do art. 110; inciso X do art. 134; inciso X do art. 140; inciso I a X do art. 146; inciso X do art.
155; art. 168 e §§ 1° e 2°; art. 216 e seu parágrafo único; art. 225; § 2° do art. 309; Mapas A,
B, C, D, F e G; Anexo 3; Anexo 3 A; Anexo 4 - Quadro IA; Anexo 4 - Quadro 11; Anexo 4 -
Quadro HA, Anexo 4 - Quadro UI e Anexo 4 - Quadro IV.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

mtírcARLiNi

Presidente SEMGOV
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