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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Eunice Silva Rodrigues CPF 
097367268-
43 

Instituição/Organização  

Endereço Rua Campos Sales, 400 apto 93 – Centro CEP 9015200 

E-mail eunicesanto@uol.com.br Telefone 23242277 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 59 

Sugestão 

A taxa de permeabilidade do solo (TP) será de no mínimo: 
I - 5% (cinco por cento) nos lotes com área até 500m², podendo 
sê-lo por meio de caixa de retenção; 
II - 10% (dez por cento) nos lotes com área acima de 500m²;  
III -  15% (quinze por cento) nos lotes com área acima de 1.500m²; 
IV-   20%(vinte por cento) nos lotes com área acima de 3.000m²; 
§ 1° O atendimento as exigências quanto a área permeável não 
dispensa a aplicação de outras exigências dispostas em legislação 
específica. 

§ 2. No caso de ampliação de edificação regularmente existente conforme 
COESA e com impossibilidade de atendimento da área permeável 
exigida, está deverá ser substituída ou complementada por caixa de 
retenção ou absorção de águas pluviais. 

Justificativa 

Em Santo André, como na maioria dos municípios de São Paulo, 
os lotes residenciais são abaixo de 500m2, a maioria, em verdade, 
abaixo mesmo dos 250m2, posto que costumam ser desdobrados 
os lotes primários, ficado a grande maioria em 125 m2. 
A caixa de retenção e ou absorção, foi uma grande saída para se 
evitar grandes volumes de águas pluviais pelas vias, mormente 
naquelas em que o sistema de captação se faz por via superior 
(guias e sarjetas). 
A exclusão dos lotes inferiores a 250m2 de contar com áreas 
permeáveis implicará no fim de uma solução viável e de baixo 
custo, que contribui bastante para a solução das cheias. 
Penso que a redação, exigindo área permeável apenas para áreas 
acima de 250m2 é um desfavor à sociedade e a própria gestão do 
sistema de águas. 

Deixaria para essas áreas a possibilidade da caixa de retenção, para 
viabilizar as construções sem inviabilizar o controle de drenagem. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 59 

Sugestão 

A taxa de permeabilidade do solo (TP) será de no mínimo: 
I - 5% (cinco por cento) nos lotes com área até de 250m²; 
II - 10% (dez por cento) nos lotes com área entre 250m² e 1.000m²;  
III -  15% (quinze por cento) nos lotes com área entre 1.000m² e 
3.000m²; 
IV-   20%(vinte por cento) nos lotes com área entre 3.000m² e 
10.000m²; 
V- 25% (vinte e cinco por cento) nos lote com área acima de 
10.000m². 
§ 1° O atendimento as exigências quanto a área permeável não 
dispensa a aplicação de outras exigências dispostas em legislação 
específica. 

§ 2. No caso de ampliação de edificação regularmente existente conforme 
COESA e com impossibilidade de atendimento da área permeável 
exigida, está deverá ser substituída ou complementada por caixa de 
retenção ou absorção de águas pluviais. 

Justificativa 

Todos os lotes da cidade devem contribuir de alguma forma com o 
reabastecimento do lençol freático. Atualmente temos várias soluções e 
materiais que possibilitam a execução de áreas permeáveis sem 
necessariamente transformá-las em jardins ou solo sem pavimento. A 
justificativa de que a municipalidade não tem como fiscalizar a 
implantação destas áreas permeáveis é caricata. Fiscalização é 
amostragem. As pessoas devem ter uma expectativa de que a qualquer 
momento podem ser fiscalizadas. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 66 

Sugestão 

Os estacionamentos comercializados e os pátios de 
estacionamento de empreendimentos não residenciais, 
descobertos e assentados diretamente sobre o solo, com área 
igual ou superior a 500m² (quinhentos metros quadrados), deverão 
ter no mínimo 50% da sua área total revestidos com pisos 
permeáveis. 
§ 1° Os estacionamentos existentes em período anterior a esta lei 
deverão se adequar as disposições previstas no caput ou construir 
drenos para escoamento, acumulação e infiltração das águas 
pluviais, em prazo de até 3 (três) anos a partir da publicação desta 
lei, devendo os procedimentos e penalidades serem 
regulamentadas por decreto.  
§ 2° Em locais com afloramento do lenço freático em nível que 
inviabilize tecnicamente a utilização do piso drenante, conforme 
previsto no caput, será aceito como alternativa sistema de 
drenagem, ou solução técnica equivalente, para escoamento das 
águas pluviais, evitando assim empoçamento, sem prejuízo de 
outras exigências legais. 

§ 3° Deverá ser previsto no mínimo o plantio de 01 (uma) árvore de porte 
médio a cada 10 (dez) vagas de estacionamento, distribuídas 
NECESSARIAMENTE por entre as vagas, nos pátios de estacionamento 
de empreendimentos tratados no caput, observados critérios de plantio 
definidos pelo setor competente da Prefeitura. 

Justificativa 

ALTERAR NO PARÁGRAFO 3º: "PREFERENCIALMENTE" POR 
"NECESSARIAMENTE", POIS O IMPACTO QUE CAUSA ESTES 
ESTACIONAMENTOS NA CIDADE É SUA ARIDEZ E FALTA DE 
VEGETAÇÃO ARBÓREA. SE NÃO FOR "NECESSARIAMENTE", O 
EMPREENDEDOR EXECUTARÁ O PLANTIO EM UM ESPAÇO 
QUALQUER DO LOTE, SEM IMPORTÂNCIA E VISIBILIDADE. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 161 

Sugestão 

A taxa de permeabilidade para qualquer empreendimento na área 
do perímetro do Eixo Tamanduateí deverá seguir, NO MÍNIMO, os 
seguintes índices: 
I - 5% (cinco por cento) nos lotes com área até de 250m²; 
II - 10% (dez por cento) nos lotes com área entre 250m² e 1.000m²;  
III -  15% (quinze por cento) nos lotes com área entre 1.000m² e 
3.000m²; 
IV-   20%(vinte por cento) nos lotes com área entre 3.000m² e 
10.000m²; 
V- 25% (vinte e cinco por cento) nos lote com área acima de 
10.000m². 

Parágrafo único. O emprego de medidas mitigadoras, tais como caixa de 
retenção, caixa de absorção e outras soluções técnicas exigidas por 
legislação específica, não reduzirá ou eliminará os percentuais definidos 
no caput. 

Justificativa 

A EXIGÊNCIA DE ÁREAS PERMEÁVEIS DEVE OCORRER INCLUSIVE 
PARA LOTES ABAIXO DE 250M2, CONFORME A PROPOSTA JÁ 
FEITA PARA O ARTIGO 59 

 



 
 
 
Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 5349835882 

Instituição/Organização COMUGESAN (Proposta feita na Audiência) 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação  Nº Artigo 59 – 64 

Sugestão 

Alterar para: 
I. 5% até 250m² 
II. 10% até 500m² 
III. 15% até 1500m² 
IV. 20% acima de 1500m² 

IP atender a NBR 10844. 
Índice de 0,191 m/h. 

Justificativa  

 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 59 

Sugestão 

A taxa de permeabilidade do solo (TP) será de no mínimo: 
I - 5% (cinco por cento) nos lotes com área até de 250m²; 
II - 10% (dez por cento) nos lotes com área até de 500m²;  
III -  15% (quinze por cento) nos lotes com área até de 1.500m²; 
IV-   20%(vinte por cento) nos lotes com área acima de 1.500m²; 
§ 1° O atendimento as exigências quanto a área permeável não 
dispensa a aplicação de outras exigências dispostas em legislação 
específica. 

§ 2. No caso de ampliação de edificação regularmente existente conforme 
COESA e com impossibilidade de atendimento da área permeável 
exigida, está deverá ser substituída ou complementada por caixa de 
retenção ou absorção de águas pluviais. 

Justificativa 

Boa parte da área urbana possui lotes de até 250,00m² , como o artigo 
esta teremos as áreas mais adensadas sem área permeável alguma, e a 
permeabilidade é crucial para a preservação da água. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 64 

Sugestão 

A caixa de retenção ou de absorção a que se refere o artigo 
anterior deverá ser dimensionada observando a seguinte fórmula e 
os seguintes incisos: 
I &#150;   V= 0,045x Ai x IP x t nos lotes com área a partir de 
250m² até 500m²; 
II &#150;   V= 0,06 x Ai x IP x t nos lotes acima de 500m² até 
1.500m²; 
III -  V= 0,10 x Ai x IP x t nos lotes com área acima de 1.500m² até 
3.000m²; 
IV-   V= 0,15 x Ai x IP x t nos lotes com área acima de 3.000m². 
Onde: V = volume do reservatório 
Ai= área impermeabilizada em metros quadrados 
IP = Índice pluviométrico igual a 0,191 m/h 
t = tempo de duração da chuva igual a 1 hora 

Parágrafo único. São isentos de caixa de retenção e absorção aos lotes 
com área de até 500 m² e isentos da caixa de absorção os lotes acima de 
500m², onde comprovadamente o lençol freático aflorar de forma que 
inviabilize tecnicamente a sua implantação. 

Justificativa A alteração de 0,187m³/h para 1,191m³/h para atender a NBR10844 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 65 

Sugestão 

A água contida no reservatório deverá: 
I.  Infiltrar-se no solo preferencialmente; 
II. Ser despejada na rede pública de drenagem, após 1 hora do 
termino da chuva e com uma vazão de descarga de 0,22m²/h  
III. Ser utilizada em finalidades não potáveis, caso as 
edificações tenham reservatório específico para essa finalidade. 

 

Justificativa 
O período de descarga deverá ser lento e  apos o escoamento da chuva 
na região. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 67 

Sugestão 

Somente será considerado permeável o piso do intertravado  com 
área de vazio mínimo de 50% do bloco, com especificação 
comprovada pelo fabricante. 
§ 1° A área de piso permeável definida no caput será exigida como 
medida complementar à taxa de permeabilidade do solo. 

§ 2° Os materiais a serem adotados e técnicas de assentamento do piso 
deverão garantir alta taxa de permeabilidade da água pluvial e estar em 
consonância com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) 

Justificativa 
Pode-se utilizar pedreisco ou outro material com permeabilidade 
compatível. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art. (343). Serão admitidos como:  
I - Permeáveis os pavimentos  com  taxa de permeabilidade 
comprovada por laudo e ou certificação maior ou igual a 80%;  
II - Semipermeáveis os pavimentos  com taxa de permeabilidade 
comprovada por laudo e ou certificação  menor de 80% a 
maior ou igual a 20%;  
III - Impermeáveis os pavimentos em asfalto, concreto e 
pavimentos com taxa de  
 permeabilidade menor de 20%.  
Parágrafo único. Poderão ser admitidos outros tipos de pavimentos 
desde que  
comprovadas tecnicamente às características de permeabilidade 
exigidas em função  
da classificação viária e aprovadas pelo órgão de aprovação 
municipal responsável 

 

Justificativa 

A numeração dos artigos diferem do sítio e da versão de consulta 
pública. 

As alteração visam um entendimento técnico e não subjetivo dos tipos de 
pavimento e suas respctivas permeabilicade, lembranco que um 
pavimento de terra, cascalho, pedrico ou macadame na ocasião de uma 
chuva a mesma transporta material particulado provocando o 
entupimentos de qualquer sistema de drenagen canalizada e també m do 
assoriamento dos corpos d'água (REPRESA) 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 64. A caixa de retenção ou absorção das águas pluviais 
mencionadas no paragrafo 1º do art. 59 e a que se refere o artigo 
60 deverá ser dimensionada de acordo com a equação abaixo e 
constante da Lei Estadual, que deverá prevalecer mesmo que esta 
venha a ser alterada ou revogada mantendo-se a taxa de 
permeabilidade fixada em 0,15. 
EQUAÇÃO 
V = 0,15 x Ai x ip  x t = 
Onde: V = volume do reservatório 
 Ai = área impermeabilizada em metros quadrados 
 ip = índice pluviométrico = 0,06 m/h 
  t  = tempo de duração da chuva igual a 1 hora 
I – São isentas de caixa de absorção os lotes em que 
comprovadamente o lençol freático aflorar de forma que inviabilize 
tecnicamente a sua implantação. 

§ único – Nos casos previstos acima, o interessado deverá apresentar 
quando do pedido de alvará de Construção o relatório da sondagem 
acompanhado de laudo técnico assinado por profissional habilitado. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 
Art. 63. O espaço permeável a que se refere o artigo anterior deverá ter a 
sua área ou a somatória delas indicada no quadro de áreas do projeto. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 62. Lote ou gleba com área acima de 1.500 m² (mil e quinhentos 
metros quadrados) e que obrigatoriamente terá reserva de área 
permeável, deverá manter 50% da mesma com vegetação de porte 
arbóreo ou arbustivo, mesmo que essa área esteja distribuída em várias 
partes ou canteiros 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 61.  A taxa de permeabilidade constante dos incisos I e II do artigo 59 
poderá ser substituída por caixa de retenção ou absorção das águas 
pluviais, a que se refere o artigo anterior. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 60. No caso de área impermeabilizada maior que 500m², deverão ser 
atendidas as exigências de reservação da legislação estadual e 
municipal, obedecendo a mesma equação. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 59. A taxa de permeabilidade do solo (TP) será de: 
I - 5% (cinco por cento) nos lotes com área acima de 250m²; 
II - 10% (dez por cento) nos lotes com área acima de 1.000m²; 
III - 15% (quinze por cento) nos lotes com área acima de 1.500m²; 
IV- 20%(vinte por cento) nos lotes com área acima de 3.000m²; 
§ 1° O atendimento as exigências quanto a área permeável fixada 
para os incisos III e IV não dispensa a obrigatoriedade da 
execução da caixa de retenção ou absorção das águas pluviais. 

§ 2. No caso de ampliação de edificação regularmente existente conforme 
COESA e com impossibilidade de atendimento da área permeável 
exigida, está deverá ser substituída ou complementada por caixa de 
retenção ou absorção de águas pluviais 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 

 
  



 
 
 
Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome GERSON TICIANEL 

Instituição/Organização Departamento de Vigilância à Saúde 

Endereço R. 1º de maio, 129 CEP 09030-015 

E-mail gticianel@santoandre.sp.gov.br Telefone 4433-3046 

Proposta Artigo NovoExclusãoXAlteração de Redação  Nº Artigo 143 

Sugestão 

 
Excluir do: 
 
Art. 143. Para fins de Alvará de Funcionamento de atividades temporárias, do tipo 
parque de diversões, circos, eventos culturais, feiras de exposição e venda de produtos 
e serviços, shows artísticos e afins, deverá ser apresentado no mínimo, os seguintes 
quesitos, além de atendimento de eventual legislação especifica para o assunto: 
 
 
§ 1° Havendo a comercialização ou manipulação de alimentos ou medicamentos, será 
necessário a vistoria sanitária pelo Departamento de Vigilância à Saúde. 
 
 

Justificativa 

 
Nessas atividades temporárias do Art. 143 não são compatíveis a “comercialização ou 
manipulação de medicamentos”. 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art. 272.  Para efeitos da Macrozona de Proteção Ambiental são 
considerados 
Empreendimentos de Impacto: 
I  - edificação não-residencial com área construída superior a 
1.000m² (mil metros  
quadrados), excluídas as áreas destinadas a estacionamento 
coberto.  
II - empreendimento residencial com mais de 30 (trinta) unidades 
habitacionais.  
IV - as transportadoras e as garagens de veículos de transportes 
coletivos ou de  
cargas;  
VII - loteamento em área de terreno maior ou igual a 100.000 m² 
(cem mil metros quadrados)  
Parágrafo único. A aprovação dos Empreendimentos de Impacto 
previstos no inciso I está condicionada a parecer favorável do 
Conselho Municipal de Política Urbana - 
CMPU e em caráter  deliberativo pelo COMUGESAN tendo em 
vista que envolve a questão ambiental em função na macrozona 
de proteção ambiental 

 

Justificativa 
A área de manancial esta diretamente ligada a proteção e gestão 
ambiental. O comugesan esta áptoa a tratar destas questões. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art. 427.  Os casos omissos desta lei, ou aqueles em que houver dúvidas 
sobre sua aplicação, serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Política 
Urbana e Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental. 

Justificativa 

O Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental também deve 
ser consultado por ser hapto a dar um parecer ambiental de uma área de 
proteção ambiental. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Ivana Karin Jollembeck Jenny Di Girolamo CPF 
29140171
8-92 

Instituição/Organização  

Endereço Avenida Padre Anchieta, 252 apto. 134 bloco D – Jardim CEP 9090710 

E-mail ivanagirolamo@gmail.com Telefone 44330485 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. X. O Art. 120 da Lei nº 8.696/2004 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 “Art.120. 
...........................................................................................................
............ 
§ 1º. A concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
poderá ser negada pelo Conselho Municipal de Política Urbana 
pela áreas técnicas competentes, caso se verifique possibilidade 
de impacto não suportável pela infraestrutura; 
§ 2° Eventuais pedidos de reconsideração do Parecer Técnico 
Final serão submetidos ao departamento técnico responsável pelo 
indeferimento;   
§ 3º Eventuais recursos serão submetidos à secretaria a qual o 
departamento técnico responsável pelo indeferimento pertence. 

 

Justificativa 

Considerando que o possível impacto na infraestrutura, em caso de 
outorga, já é devidamente avaliado pelas áreas competentes de acordo 
com critérios e normas técnicas extremamente específicos e que o papel 
do CMPU é muito mais amplo em matéria de natureza urbanística e 
aperfeiçoamento da política urbana do Município de Santo André, avalio 
ser desproporcional submeter a este Conselho - o qual possui papel de 
suma importância para o desenvolvimento da cidade - a aprovação 
corriqueira de projetos. 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 85 

Sugestão 

No uso residencial multifamiliar das tipologias vertical e vila, ou 
misto, implantados em lote com área acima de 5.000,00m² (cinco 
mil metros quadrados), deverá ser reservado pelo menos 
15%(quinze por cento) de área do terreno para doação para uso 
público que poderá ser: 
I - substituída pela edificação de equipamento público em valor 
equivalente, às expensas do interessado; 
II - feita em imóvel equivalente localizado no entorno, dentro de 
raio de 1 Km a partir dos limites de seu perímetro; 
§ 1º As alternativas dos incisos I E II serão adotadas se houver 
solicitação do interessado e anuência do Poder Público Municipal, 
após os devidos estudos técnicos que comprovem sua viabilidade. 

 

Justificativa 

REMOVER INCISO III E PARÁGRAFO 2º, PARA NÃO MONETARIZAR 
AÇÕES URBANÍSTICAS. CASO O INCISO III SEJA MANTIDO, 
ENTENDO QUE OS EMPREENDEDORES VÃO OPTAR SEMPRE POR 
ESTA AÇÃO PARA APROVEITAR AO MÁXIMO O POTENCIAL 
CONSTRUTIVO DO TERRENO, EM DETRIMENTO DA QUALIDADE 
AMBIENTAL E URBANA. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 110 

Sugestão 

No uso não residencial, implantados em lote com área acima de 
10.000,00m² (dez mil metros quadrados), deverá ser reservado 
pelo menos 15%(sete e meio por cento) de área do terreno para 
doação para uso público que poderá ser: 
I - substituída pela edificação de equipamento público em valor 
equivalente, às expensas do interessado; 
II - feita em imóvel equivalente localizado no entorno, dentro de 
raio de 1 Km a partir dos limites de seu perímetro; 
III - em dinheiro, em valor equivalente, aferido pela Comissão 
Especial de Avaliação. 
§ 1º As alternativas dos incisos I a III serão adotadas se houver 
solicitação do interessado e anuência do Poder Público Municipal, 
após os devidos estudos técnicos que comprovem sua viabilidade. 

§ 2º O valor auferido será destinado ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, visando à aquisição de terras para implantação 
ou para edificação de equipamentos públicos e deverá ser quitado até a 
ocasião do pedido do Certificado de Conclusão de Obra, mesmo que 
parcial. 

Justificativa 

ALTERAR DE 7.5% PARA 15% PARA FICAR COMPATÍVEL COM 
OUTROS ARTIGOS (85, 170 e 225), BENEFICIANDO AINDA MAIS O 
MUNICÍPIO. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 42 

Sugestão 

Nos termos do Plano Diretor, o Poder Executivo Municipal, para eliminar 
ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo empreendimento 
poderá exigir como condição para aprovação do projeto as medidas 
abaixo relacionadas, podendo excepcionalmente serem exigidas 
mitigações maiores do que aquelas estabelecidas na legislação ordinária: 
I - alterações e complementações do projeto; 
II - ampliação das redes de infraestrutura urbana; 
III - doação de terreno ou de equipamento comunitário necessários para o 
atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento ou atividade 
ou reforma de equipamento existente em valor equivalente à demanda 
identificada; 
IV - ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, 
ponto de ônibus, faixa de pedestres, semaforização ou outras indicadas 
pelo órgão responsável; 
V - proteção acústica, que minimize os incômodos da atividade; 
VI - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos 
ou naturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou 
cultural, bem como a recuperação ambiental da área; 
VII - cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, entre outros; 
VIII - percentual de habitação de interesse social no empreendimento; 
IX - possibilidade de construção de equipamentos comunitários em outras 
áreas da cidade; 
X - implantação ou manutenção de áreas verdes, ou ambas; 
XI - mitigação das incomodidades,  
XII - disponibilização de área dentro do próprio empreendimento para 
implantação de atividades complementares, em face da demanda gerada 
pelo próprio empreendimento; 
XIII - restrição das atividades ao interior do estabelecimento em horários 
específicos; 
IX - realização de melhorias no entorno de modo a compensar a 
desvalorização imobiliária; 
XV - criação de ambiente urbano integrado e harmonioso com o entorno; 
XVI - implantar o empreendimento de tal forma que não prejudique a 
visibilidade do bem de interesse paisagístico, histórico, artístico ou 
cultural; 
XVII - criação ou ampliação de área permeável, vegetada ou arborizada; 
 

Justificativa 

Caso o empreendedor não consiga atender as mitigações e 
compensações com ações no entorno e no próprio imóvel , não cabe 
aprovação, pois esta medida poderá acarretar impactos maiores e valor 
algum poderá mitiga-lo. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 226 

Sugestão 

O desdobro de lote ou gleba, para efeito da presente lei, fica 
entendido como a divisão dos mesmos sem implicar na abertura 
de novas ruas ou no prolongamento, modificação ou ampliação 
das já existentes, não configurando modalidade de parcelamento 
do solo. 
§ 1º Para lote ou gleba com área superior a 5.000m² (cinco mil 
metros quadrados) não se exigirá a reserva e doação de áreas 
públicas, se o número de lotes resultantes for igual ou inferior a 3 
(três). 
§ 2º Na situação descrita no parágrafo anterior, será anotado no 
Alvará de Desdobro e em cadastro do Município, para todos os 
lotes resultantes, a condição de impedimento de novos desdobros. 
§ 3º O lote resultante de desdobro nos termos do §1º, poderá ser 
objeto de parcelamento nas condições definidas no Título IV desta 
Lei. 
§ 4º Quando da aprovação de empreendimento nos lotes 
resultantes de desdobro, nos termos do § 1º, qualquer que seja 
sua superfície total, será exigida a reserva e doação de áreas ao 
poder público, mesmo se o empreendimento for em condomínio. 
§ 5°   Se a aprovação for de uso residencial multifamiliar a reserva 
e doação exigida no parágrafo anterior será no mínimo de 
15%(quinze por cento) e poderá ser:  
I- Substituída pela edificação de equipamento público em valor 
equivalente, às expensas do interessado; 
II- Feita em imóvel equivalente localizado no entorno, dentro de 
raio de 1 Km a partir dos limites de seu perímetro. 
§ 6º As alternativas dos incisos I a III serão adotadas se houver 
solicitação do interessado e anuência do Poder Público Municipal, 
após os devidos estudos técnicos que comprovem sua viabilidade. 
§ 7° Se a aprovação for de uso não residencial a reserva e doação 
de área para lotes resultante do desdobro nos termos do parágrafo 
1°, será no mínimo: 
I- De 5% (cinco por cento) para lotes com área de até 
10.000m²(dez mil metros quadrados) e deverá ser em dinheiro, em 
valor equivalente a ser depositado ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, em rubrica própria, a ser aplicada em 
benfeitorias de infraestrutura, dentro de raio de 1 km a partir dos 
limites do lote. 
II- De 7.5%(sete e meio por cento) para lotes com área 
superior a 10.000m²(dez mil metros quadrados) e poderá ser; 
a) Substituída pela edificação de equipamento público em valor 
equivalente, às expensas do interessado; 
b) Feita em imóvel equivalente localizado no entorno, dentro de 
raio de 1 Km a partir dos limites de seu perímetro. 
c) Em dinheiro, em valor equivalente, aferido pela Comissão 
Especial de Avaliação. 
§ 8º As alternativas dos incisos I a III serão adotadas se houver 
solicitação do interessado e anuência do Poder Público Municipal, 



após os devidos estudos técnicos que comprovem sua viabilidade. 
  
§ 9º Em qualquer hipótese, o desdobro somente será permitido se 
os lotes resultantes observarem: 
I- Pelo menos uma divisa para logradouro público; 
II- Recuo mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
para aberturas da edificação existente à divisa proposta; 
III- Recuo mínimo de 0,75m (setenta e cinco centímetros) para 
aberturas perpendiculares à divisa proposta; 
IV- Área mínima de 125,00m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados);  
V- Frente mínima de 5,00m (cinco metros) para o logradouro 
público; 

VI- Frente mínima de 6,00m (seis metros) para o logradouro público 
para lote lindeiro à viela, no caso de lotes com testada maior ou igual a 
11m (onze metros). 

Justificativa 

Não deve haver compensação em dinheiro, o empreendimento 
deve respeitar a área destinada a uso institucional de 15%. 

A prática de pagamento torma tal ação um balcão de venda, 
proposcionando atos ilícitos.( favorecimento e corrupção). 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 
107812718-
27 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 42 

Sugestão 

Classificar o EIV, por complexidade, por uso, nº de unidades, etc. De 
forma a ficar claro (já na presente lei) quais são as medidas mitigatórias 
que serão objeto do EIV, sabendo o empreendedor qual será a 
contrapartida pela implantação do seu empreendimento, antes de iniciar 
qualquer aprovação dentro da PMSA. 

Justificativa 

Este artigo deveria mencionar entre outros TODAS AS MEDIDAS 
MITIGATÓRIAS que o empreendedor deverá arcar na implantação do 
seu empreendimento. O EIV poderia ser classificado, como por exemplo 
EIV classe I, EIV classe II, EIV classe III e assim por diante, aonde o grau 
de dificuldade  seria de acordo com o impacto gerado, levando em 
consideração o uso, o nº de unidades, a incomodidade, etc, etc. E por 
estudos prévios a PMSA já informaria quais são as medidas mitigatórias 
que aquele EIV de classe I aponta na lei, o de Classe II, Classe III e 
assim por diante. Desta forma o empreendedor antecipadamente saberá 
o CUSTO DE IMPLANTAÇÃO do seu empreendimento, não havendo 
surpresas e nem desistências dos empreendimentos em função das 
medidas mitigatórias apontadas somente na aprovação do EIV. Da forma 
como está apresentada no artigo 42 está de uma forma muito subjetiva, 
aonde não está claro, quais são as medidas mitigatórias de cada 
empreendimento, principalmente no parágrafo 3º aonde o total das 
contrapartidas poderá variar entre 1 a 5% do custo da obra. Muito 
complicado esta previsão de custo de obra, como a prefeitura irá averigar 
isto antes da obra acontecer? Sim, porque o EIV é antecessor a 
aprovação do projeto de prefeitura, e dependendo do porte do 
empreendimento a construção poderá levar anos, o que vai fazer com 
que o custo seja alterado, devido ao mercado. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 35 

Sugestão 

O art. 91 da Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
â&#128;&#156;Art. 91. São considerados Empreendimentos de Impacto: 
I - Edificações não-residenciais localizados em terreno com área igual 
ou superior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados) ou com área 
construída igual ou superior a 5.000m² (cinco mil metros quadrados), 
excluídas as áreas destinadas a estacionamento coberto. 
II - Empreendimentos residenciais com mais de 200 (DUZENTAS) 
unidades habitacionais, OU QUANDO SITUADOS EM LOTE COM ÁREA 
SUPERIOR A 10.000 m2  
III -  Supermercados e hipermercados com área de venda igual ou 
superior a 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados). 
IV - Estabelecimentos de lazer e diversão, com música ao vivo ou 
mecânica, instalados em área de terreno igual ou superior a 2.000m² 
(dois mil metros quadrados), ou com área construída igual ou superior a 
750m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) 
V - Loteamentos com área de terreno maior ou igual a 10.000 m² (dez 
mil metros quadrados). 
VI - Central de carga; 
VII - Central de abastecimento; 
VIII - Estação de tratamento; 
IX - Terminal de transporte; 
X - Cemitério ou crematórios 
XI - Presídios, locais de detenção provisória e unidades de reeducação 
de menores; 
XII - Empreendimentos com uso extraordinário, destinado a esportes e 
lazer, tais como: parques temáticos, estádios, autódromos, kartódromos 
ao ar livre e similares 
XIII - Concessão de uso do subsolo nas áreas públicas,  
XIV - Heliporto; 
XV -  Hospital e maternidade; 
XVI - Estações de transbordo e triagem; 
XVII - Usina de geração de energia; 
XVIII - SHOPPINGS CENTERS OU CENTROS COMERCIAIS QUE 
REÚNAM, NUMA MESMA EDIFICAÇÃO, DIFERENTES LOJAS DE 
COMÉRCIO VAREJISTA, COM ÁREA DE VENDA IGUAL OU 
SUPERIOR A 2.000m2. 
Parágrafo único. A aprovação dos Empreendimentos de Impacto 
previstos noS incisoS DE I AO XVIII está condicionada a parecer 
favorável do Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU. 
 

Justificativa 

A REDAÇÃO ANTERIOR, PARA EMPREENDIMENTOS 
RESIDENCIAIS ESTAVA MELHOR, COM 200 UHs. 

APESAR DE SHOPPINGS CENTER POSSUIREM AREAS 
SUPERIORES A 5000M2, CONFORME INCISO I, ACHO MELHOR 
TAMBÉM INSERI-LO EM UM INCISO A PARTE (XVIII). 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 195 

Sugestão 

Após a emissão das diretrizes o interessado deverá apresentar o 
EIV, nos moldes das disposições dadas no Capitulo III, Titulo I, da 
presente lei. 

Parágrafo único. O interessado somente poderá iniciar o processo de 
aprovação do empreendimento na Prefeitura após a aprovação do EIV 
JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS - 
CMPU, com a emissão do respectivo Parecer Técnico Final. 

Justificativa ENFATIZAR QUE O EIV DEVE SER APROVADO PELO CMPU 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização INSTITUIÇÃO 

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

EIV 
Toda vez que houver a necessidade de apresentação de EIV, 
deverá ficar  
claro, seja no uso do solo, em diretrizes ou em outorga, as 
medidas mitigatórias  
visando minimizar o impacto. Tal informação não deverá prejudicar 
o prazo dos  
documentos citados. 
SUGESTÃO:  
Talvez por categorias (número de unidades) qualificar o EIV, assim 
o  
empreendedor no ato da emissão do primeiro documento (Alvará 
de Uso do  
Solo, talvez) saberá o custo e a viabilidade do seu 
empreendimento, pois da  
forma como está apresentada no Art.42, essas medidas ficam 
muito subjetivas,  
principalmente no parágrafo 3º onde fixam a contrapartida entre 
1% a 5% do  
custo total do empreendimento. 

 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 
107812718-
27 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 6 

Sugestão 

Precisa ser melhor redigido, há dúbias interpretações, como o 
multifamiliar de pequeno porte poderá ser mais do que 4 unidades? Se for 
mais que 4 unidades, não precisará de recuo lateral? 

Justificativa 

Definição melhor, pois estamos entendendo que pode-se fazer mais que 
4 unidades, no item a , do referido artigo, mas se utilizarmos a quota 
especificada no artigo 80 inciso V- cota minima de 62,50m2, inviabiliza o 
produto tendo em vista a elitização deste tipo de construção que hoje pe 
destinada ao público de baixa renda, minha casa minha vida, seno o 
incentivo do Governo Federal. Vamos dar como exemplo desse tipo de 
construção na periferia com esta quota de 62,50m2/unidade, criando-se 
dessa maneira grandes vazios urbanos pois ninguém terá interesse em 
construir na periferia, provocando um efeito cascata, com uma crise 
anunciada nos depósitos de construção, distribuidores de mármores e 
granitos, insumos para a obra, mão de obra, engenheiros, arquitetos 
etc.O artigo não menciona nada sobre recuos laterais, então poderemos 
fazer mais que 4 unidades sem qualquer recuo lateral? O nº máximo de 
pavimentos, também está confuso, no inciso IV aonde o tiem A.B,C se 
conflitam entre si. A sugestação é que esse tipo de indice de conforto seja 
objeto de estudo e seja aplicado de acordo com o zoneamento do local, e 
não um único nº para toda a cidade. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 
107812718-
27 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 35 

Sugestão 

O art. 91 da Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
â&#128;&#156;Art. 91. São considerados Empreendimentos de 
Impacto: 
I - Edificações não-residenciais localizados em terreno com 
área igual ou superior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados) ou 
com área construída igual ou superior a 5.000m² (cinco mil metros 
quadrados), excluídas as áreas destinadas a estacionamento 
coberto. 
II - Empreendimentos residenciais com mais de 200 (duzentas) 
unidades habitacionais; 
III -  Supermercados e hipermercados com área de venda igual 
ou superior a 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados). 
IV - Estabelecimentos de lazer e diversão, com música ao vivo 
ou mecânica, instalados em área de terreno igual ou superior a 
2.000m² (dois mil metros quadrados), ou com área construída igual 
ou superior a 750m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) 
V - Loteamentos com área de terreno maior ou igual a 10.000 
m² (dez mil metros quadrados). 
VI - Central de carga; 
VII - Central de abastecimento; 
VIII - Estação de tratamento; 
IX - Terminal de transporte; 
X - Cemitério ou crematórios 
XI - Presídios, locais de detenção provisória e unidades de 
reeducação de menores; 
XII - Empreendimentos com uso extraordinário, destinado a 
esportes e lazer, tais como: parques temáticos, estádios, 
autódromos, kartódromos ao ar livre e similares 
XIII - Concessão de uso do subsolo nas áreas públicas,  
XIV - Heliporto; 
XV -  Hospital e maternidade; 
XVI - Estações de transbordo e triagem; 
XVII - Usina de geração de energia; 

Parágrafo único. A aprovação dos Empreendimentos de Impacto 
previstos no inciso I, IX, X, XI, XII, XVII está condicionada a parecer 
favorável do Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU. â&#128;• 

Justificativa 

Há um conflito entre o artigo 100 e o artigo 35 Inciso II, que enquanto o 
artigo 100 fala em 200 unidades o artigo 35 fala em 300 unidades o 
número minimo para exigência do EIV. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 
107812718-
27 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 2 – Exclusão de Artigo Nº Artigo 90 

Sugestão 

Os parâmetros urbanísticos do uso residencial multifamiliar vertical 
estão definidos nos Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 desta lei. 
§ 1° Na tipologia multifamiliar vertical que utilize o coeficiente de 
aproveitamento básico, será admitido mais 01(um pavimento) 
situado acima do pavimento mais alto habitável, destinado 
exclusivamente a uso comum do condomínio, que não entrará no 
cálculo do coeficiente de aproveitamento, desde que ocupe no 
máximo 30% do pavimento abaixo dele, e que observe 
afastamentos mínimos exigidos para o edifício bem como o 
gabarito máximo previsto para a edificação. 

§ 2° O disposto no parágrafo anterior será permitido desde que não 
exceda ao limite máximo de pavimentos definido no Plano Diretor. 

Justificativa 

Deve ser excluído, até a PMSA efetuar estudos de zoneamento, aonde 
seja definido regiões aonde se quer adensar mais, e regiões aonde se 
quer adensar menos, e não definir uma única cota de terreno para toda a 
cidade. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 
107812718-
27 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 2 – Exclusão de Artigo Nº Artigo 109 

Sugestão 

Nos lotes de uso não residencial e misto é obrigatória a construção 
de abrigo para armazenamento dos resíduos com área mínima de 
1,5 m³ (um e meio metros cúbicos). 
§1°. O uso não-residencial e misto quando se enquadrar no §1º do 
art. 99 deverão atender ao disposto no art. 98+2 desta lei e para o 
cálculo do volume do abrigo de resíduos sólidos deverá ser 
aplicada a fórmula: 
V= A x 0,008 
Onde: 
V = volume do abrigo em metros cúbicos 
A = área construída computável 

§2°. No caso de atividades sujeitas a Estudo de Impacto de Vizinhança 
ou Licenciamento Ambiental, poderão ser exigidos parâmetros 
diferenciados. 

Justificativa 
O Parágrafo 1º refere-se ao artigo 99 parágrafo 1º e este parágrafo não 
existe, assim como o art 98+2 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 10781271827 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 0 

Sugestão 

Toda que qualquer ação da prefeitura deve ser precedida de 
prazo. Qualquer documento solicitado, deve ter prazo estipulado 
em lei. 

 

Justificativa 

Alvará de uso de solo-deve ter prazo definido em lei; 
Diretrizes- prazo definido em lei para análise e aprovação; 
EIV- prazo definido em lei para análise e aprovação; 
aprovação de projetos 
Multifamiliar de pequeno porte- prazo definido em lei; 
Vila-prazo definido em lei para análise; 
Vertical Multifamiliar- prazo definido em lei para análise; 
Demais usos-prazo definido em lei para análise; 
Licenciamento Ambiental-Prazo definido em lei para análise e 
aprovação; 

 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 10781271827 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 2 – Exclusão de Artigo Nº Artigo 0 

Sugestão Exclusão do artigo 

Justificativa 

A exclusão se torna necessária, uma vez que o mapa de gabaritos foi 
definido para outorga onerosa conf. lei 9.394/2012 Plano Diretor art.96. 
Se o mapa for implantado fica o empreendedor privado da possibilidade 
de aplicar o COEFICIENTE BÁSICO que a lei permite (tanto a atual 
quanto a revisão da LUOP´s) em áreas que o mapa permite por exemplo, 
2 pavimentos ou 4 pavimentos, ficando inviabilizado nestas áreas, tal 
como no Bairro Campestre B-8, aonde não será nem verticalizado, nem 
construído habitação multifamiliar de pequeno porte, tendo em vista a 
cota de terreno por  unidade. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 2 – Exclusão de Artigo Nº Artigo 7 

Sugestão 

O art. 123 da Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004, passa a 
viger com a seguinte redação: 

&#147;Art. 123. Será permitida a produção de Habitação de Interesse 
Social- HIS e Habitação de Mercado Popular-HMP, em toda a Macrozona 
Urbana, exceto na Zona Exclusivamente Industrial e nos setores não 
residenciais do Eixo Tamanduateí. &#148; 

Justificativa 
O artigo 123 do plano diretor trata de um assunto diferente a este e deve 
ser mantido. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. (345).  As vias de classe A referentes ao inciso II do art. 345 
terão mínimo de  
30.00m e máximo de 32.00 de largura sendo:  
I - Duas faixas de rolamento, cada uma com mínimo de 7.00m 
(sete metros) e 
máximo de 8.00m (oito metros) de largura; 
II - Canteiro central vegetado com 6.00m (seis metros) de 
largura; 
III - Calçadas laterais vegetadas com 5.00m (cinco metros) de 
largura cada. 
Parágrafo único. As calçadas laterais deverão ter passeio  
semipermeável e que atendam a NBR9050 com 1.50m de largura 
cada.  

 

Justificativa 

A numeração dos artigos diferem do sítio para a versão pública. 
Desvemos ter o máximo de permeabilidade possível na área de 
manancial e um piso semipermeável que atenda a NBR905 se 
enquadra na área de manancial. 

 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. (346).  As vias de Classe B referentes ao inciso II do art. art. 
345 terão mínimo de  
15.00m e máximo de 17.00m de largura sendo:  
I - Uma faixa de rolamento com mínimo de 8.00m (oito metros) 
e máximo de 
10.00m (dez metros) de largura; 
II - Calçadas  nas  laterais,  vegetadas,  com 3.50m  (três  
metros  e  cinquenta 
centímetros) de largura. 
Parágrafo único. As calçadas laterais deverão ter passeio 
semipermeável e que atendam a NBR9050 com 1.20m (um metro 
e vinte centímetros) de largura cada.  

 

Justificativa 
A numeração dos artigos diferem entre o sítio e a versão publica 

è área de manacial e deve ter o máximo de permeabilidade possível. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 88 

Sugestão 

O conjunto tipo vila deverá ainda atender as seguintes exigências: 
I - previsão de espaços de utilização comum, ajardinados e 
arborizados correspondentes a 5,00 m² (cinco metros quadrados) 
por unidade habitacional, agrupadas em áreas de no mínimo de 50 
m² (cinquenta metros quadrados); 
II - previsão de no mínimo 01 (uma) vaga de estacionamento de 
veículos por unidade, podendo estar situada na própria unidade 
habitacional, em bolsão de estacionamento, no subsolo ou no 
térreo; 
III - acesso independente e direto a cada unidade habitacional por 
meio de via particular de circulação de veículos ou de pedestres, 
ou praças internas ao conjunto e descobertas, sendo que: 
) A via de circulação de pedestres deverá ter largura mínima 
de 3,00 m, observadas as normas técnicas oficiais quanto a 
acessibilidade para a pessoa com deficiência. 
b) A via particular de circulação de veículos, interna ao 
conjunto, deverá ter declividade máxima de 8,33%, largura mínima 
de 5.50 m, dos quais 1.50 m destinados a circulação de pedestres 
que deverão observar as normas técnicas oficiais quanto a 
acessibilidade para a pessoa com deficiência 
IV - as vagas de estacionamento em subsolo comum às unidades, 
deverão observar o disposto no COESA, referente aos 
estacionamentos de uso coletivo; 
V - no projeto do conjunto poderão ser previstas áreas de uso 
comum destinadas a lazer, recreação ou serviços de uso coletivo, 
as quais, quando cobertas, serão computadas para efeito do 
cálculo do coeficiente de aproveitamento, da taxa de ocupação, 
observando recuos e número total de pavimentos, previstos para 
essa tipologia. 
VI - os espaços de uso comum, as vias internas de circulação 
serão consideradas frações do condomínio; 
VII - não serão computadas para cálculo da taxa de ocupação e do 
coeficiente de aproveitamento: 
a) As áreas de estacionamento no térreo e em subsolo, sendo 
entretanto consideradas como pavimento; 
b) A caixa de escadas de uso comum, bem como a cobertura 
da mesma, limitada à sua área, caixa d&#146;água, barrilete, casa 
de máquinas e ático. 
VIII - as edificações não poderão ter balanço sobre as vias de 
circulação; 
IX -  a aprovação do conjunto vila, com mais de 15 (quinze) 
unidades, deverá prever: 
a) Arborização e tratamento das áreas comuns não ocupadas 
por edificações; 
b) Drenagem das águas pluviais; 
c) Sistemas de distribuição de água e de coleta de águas e 
esgoto; 
d) Local para coleta de lixo, atendida a legislação pertinente. 



Parágrafo único. Quando previsto pórtico de entrada ao condomínio, este 
deverá observar vão de entrada com altura mínima livre de 4,50m (quatro 
metros e cinquenta centímetros) e vão de passagem veicular livre de 
4,00m (quatro metros), limitados a 1,00m (um metro) de profundidade, 
não podendo exceder os limites do alinhamento do lote. 

Justificativa A via mesmo particular deve atender a NBR9050 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 109 

Sugestão 

Nos lotes de uso não residencial e misto é obrigatória a construção 
de abrigo para armazenamento dos resíduos com volume mínimo 
de 1,5 m³ (um e meio metros cúbicos). 
§1°. O uso não-residencial e misto quando se enquadrar no §1º do 
art. 99 deverão atender ao disposto no art. 98+2 desta lei e para o 
cálculo do volume do abrigo de resíduos sólidos deverá ser 
aplicada a fórmula: 
V= A x 0,008 
Onde: 
V = volume do abrigo em metros cúbicos 
A = área construída computável 

§2°. No caso de atividades sujeitas a Estudo de Impacto de Vizinhança 
ou Licenciamento Ambiental, poderão ser exigidos parâmetros 
diferenciados. 

Justificativa 
Não é área e sim volume em m³ 

 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art.  294. Em lote ou gleba não servido de rede coletora de esgoto, o 
sistema tratamento de efluentes deverá ser isolado e possuir eficiência 
de, no mínimo,  90% do efluente tratado. 

Justificativa 

Novamente a numeração dos artigos diferem do sitio e da versão 
pública da LUOPS. 

Alterei de 80% para 90% pois é área de manancial com função principal 
de proteger a (ÁGUA) 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art. 295. O acesso às unidades habitacionais deve ser individual, 
independente e direto, por via particular de circulação descoberta, 
de veículos ou de pedestres, interna ao conjunto e deverá 
observar:  
I  - via de circulação de pedestres com largura mínima de 
3,00m, observadas as  
normas técnicas oficiais quanto a acessibilidade para a pessoa 
com deficiência;  
II- via de circulação de veículos, interna ao conjunto, com 
declividade máxima de  8,33% atendendo a NBR9050,  largura  
mínima  de 5,50m,  dos  quais 1,50m  destinados  à  circulação  de  
pedestres.  

Parágrafo único.  Fica vedado o balanço sobre a via de circulação 

Justificativa 
Novamente a numeração dos artigos diferem entre o sitio e a versão de 
consulta plubica a alteração de 15% para 8,33% para atender a NBR9050 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art. (341). A pavimentação do sistema viário existente deverá 
possuir as seguintes dimensões:  
I - Leito carroçável mínimo de 5.00m (cinco metros) e máximo 
de 7.00m (sete 
metros) nas vias de classe D e E; 
II - Leito carroçável mínimo de 7.00m (sete metros) e máximo 
de 12.00m (doze 
metros) metros nas vias de classe A, B e C; 
III - Os passeios  deverão ter calçamento  que atendam a 
NBR9050 de no máximo mínimo 0.90m (noventa centímetros) 
independente da classificação viária. 

 

Justificativa 

A numeração dos artigos diferem do sítio e versão pública da 
LUOPS 

as alterações visam atender a NBR9050 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 260 

Sugestão 

No condomínio que se instalar em lote ou gleba não servido de rede 
coletora de esgoto, o sistema tratamento de efluentes deverá ser isolado 
e possuir eficiência de, no mínimo, 90% do efluente tratado. 

Justificativa Trata-se área de Manancial. 

  



 
 
 
Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Sílvia Passarelli CPF  

Instituição/Organização UFABC (Proposta feita na Audiência) 

Endereço  CEP  

E-mail  Telefone  

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo  

Sugestão 
Facilitar grandes empreendimentos e incentivos  e com essa lei há maior dificuldade, já 
que há diretrizes de vários órgãos. Isso tem que ser unificado e simplificado. 

Justificativa  



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 35. Menciona que precisamos de EIV acima de 300 unidades, e o 
Art.100 menciona acima de 200 unidades. Há um conflito de informações. 
Entendemos que o correto seria o Art.35. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão Art. 109.  - § 1º - Esclarecer redação dada ao parágrafo 1º 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 
Art. 108. – IV – letra C: esclarecer se subsolo será considerado como 
pavimento. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 29. 
Inciso II 

b) O lote estiver em via com leito carroçável (pista) com largura superior a 
7,00  m, para onde se der o acesso do uso não residencial. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de 
Santo André 

CPF  

Instituição/Organização  

Endereço  CEP  

E-mail  Telefone  

Proposta 3 – Alteração de Redação  Nº Artigo 111 

Sugestão 

Art. 111. Os usos abaixo discriminados deverão obedecer a uma distância mínima de 
200m (duzentos metros) dos estabelecimentos de educação do ensino fundamental e 
médio. 

 
I - casas noturnas dos tipos dancing, boates e similares; 
 
II - estabelecimentos de jogos e diversões eletrônicas dos tipos bingo, snoocker, 
fliperama e similares; 
 
III - estabelecimentos cuja atividade predominante seja a venda e consumo de bebidas 
alcoólicas no local, tais como: bares, adegas, cachaçarias, lanchonetes, choperias e 
similares. 
 
§ 1° O percurso será medido a partir dos limites dos acessos dos lotes. 
 
§ 2° Não havendo coincidência de horários entre o funcionamento dos usos 
discriminados nos incisos deste artigo e dos estabelecimentos de educação 
mencionados no caput, o dispositivo previsto não será aplicado. 
 
§ 3º PADARIAS, PANIFICADORAS E CONFEITARIAS, MESMO QUE 
COMERCIALIZEM BEBIDAS ALCOÓLICAS, NÃO FICAM SUJEITAS A QUALQUER 
RESTRIÇÃO DE DISTÂNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

Justificativa 

Uma vez que sua atividade preponderante é a comercialização de pães e doces. 
 
Gostaríamos de deixar registrado que, a incidência indiscriminada da referida disposição 
legal junto ao setor de panificação e confeitaria, poderá  acarretar o fechamento de 
estabelecimentos, e a demissão em massa de trabalhadores, o que nada contribui para 
o desenvolvimento social do Município. 
 
Ver detalhamento no documento anexo. 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Camila Pegoraro CPF 99446456053 

Instituição/Organização  

Endereço R. Cotoxó, 429 - Vila Pires CEP 09.195-430 

E-mail archi.camilapegoraro@gmail.com Telefone 44553346 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 28 

Sugestão 

Os responsáveis por imóveis edificados ou não, lindeiros a vias 
públicas dotadas de guias e sarjetas, devem zelar para que, ao 
oferecerem vagas, obrigatórias ou não, nos recuos da edificação 
para estacionamento ou parada de veículos, que estas não 
venham a ultrapassar os limites do alinhamento do lote de forma a 
ocupar total ou parcialmente espaço da calçada. 
§ 1° As vagas oferecidas deverão estar sinalizadas até o limite do 
alinhamento do imóvel, e respeitar as dimensões mínimas 
estabelecidas no Código de Obras e Edificações (COESA) e as 
regras de acessibilidade. 
§ 2° A oferta de vagas na extensão da testada do imóvel não 
autoriza o rebaixamento contínuo do meio fio, cuja extensão 
deverá obedecer as especificações e restrições do COESA. 

§ 3° As vagas dos usos não residenciais não poderão ser perpendiculares 
ao alinhamento frontal do lote quando situado em vias metropolitanas {   }, 
de forma a não gerarem manobras de veículos de ré na via. 

Justificativa 
viabilidade do projeto à ser executado e facilidade de locomoção para 
idosos e pessoas com mobililidade reduzida. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 4 

Sugestão 
NA ABERTURA DE NOVAS VIAS DE 1ª, 2ª E 3ª CATEGORIAS, 
DEVERÁ SER PREVISTA CICLOVIA OU CICLOFAIXA. 

Justificativa 

ESTE NOVO ARTIGO DEVE FICAR ENTRE OS ARTIGOS 175 E 
180 E TEM COMO OBJETIVO ESTIMULAR O USO DO 
TRANSPORTE NÃO POLUENTE. 

HOJE EM DIA É DIFICIL INSERIR CICLOVIAS EM VIAS EXISTENTES 
PORQUE NÃO FORAM PREVISTOS ESPAÇOS PARA ISSO. ESTE 
ARTIGO VEM ANTECIPAR UMA AÇÃO QUE BENEFICIA A TODOS OS 
MUNÍCIPES. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 2 – Exclusão de Artigo Nº Artigo 95 

Sugestão 

Para o uso residencial multifamiliar vertical serão exigidas vagas 
de estacionamento na proporção: 
I - 01(uma) vaga, no mínimo, para unidades com área privativa de 
até 58 m² (cinquenta e oito metros quadrados); 

II &#150; 02 (duas) vagas, no mínimo, para unidades com área privativa 
superior a 58 m² (cinquenta e oito metros quadrados) 

Justificativa 

O CARRO NÃO DEVE SER ENCARADO COMO PRIORIDADE. 
SE HÁ OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO NA REGIÃO, 
PORQUE TEMOS QUE OBRIGAR O EMPREENDEDOR A 
OFERTAR VAGAS DE ESTACIONAMENTO? 

NEM TODOS POSSUEM CARROS E ESTES NÃO DEVEM SER 
ESTIMULADOS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 180 

Sugestão 

As calçadas deverão obedecer ao disposto na NBR 9050, ou outra 
que venha a substituí-la, e atender aos seguintes critérios: 
I - Ter declividade transversal de, no mínimo, 1,0% (um por 
cento) e máxima de 3% (três por cento); 
II - Ter declividade longitudinal igual à da pista que a 
acompanha; 
III - EM PELO MENOS UMA FAIXA DE 1,20M AO LONGO DO 
PASSEIO, ser pavimentada e ter piso com superfície regular, 
firme, estável e antiderrapante, sob qualquer condição, que não 
provoque trepidação em dispositivos com rodas; 
IV - Ser dotadas de rampa para pedestres; 
V - Ser sinalizadas nas travessias de pedestres. 

VI - Observar largura mínima e demais parâmetros do Quadro 8, Anexo 
3.8. 

Justificativa 

ALTERAR O INCISO III PARA PELO MENOS UMA FAIXA DE 1,20M AO 
LONGO DO PASSEIO, POIS DA FORMA COMO ESTA REDIGIDA É 
OBRIGATÓRIO TODA A PAVIMENTAÇÃO, NÃO POSSIBILITANDO A 
CRIAÇÃO DE ÁREAS PERMEÁVEIS E AJARDINADAS NOS PASSEIOS, 
ALGO MUITO BENÉFICO. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 189 

Sugestão 

As pistas das vias públicas deverão ser dotadas de guias, sarjetas 
e pavimentação, preferencialmente pisos semipermeáveis ou 
pwermeáveis. 
§ 1º As guias de meio-fio, de ambos os lados da via, deverão estar 
no mesmo nível, salvo nos casos de existir canteiro central e nas 
curvas onde houver a necessidade de sobre-elevação. 

§ 2º As vias de acesso ao sistema viário proposto também deverão ser 
pavimentadas, caso não possuam pavimentação. 

Justificativa 

Reduzir as águas pluviais em galerias e corpos d'água proporcionando 
uma maior drenagem no abito da área pública, reduzindo assim os 
alagamentos.. 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Cícero Antônio Costa de Freitas CPF 
073458118-
16 

Instituição/Organização  

Endereço Rua Guaíba, 250  – Parque Andreense CEP 9160790 

E-mail leonardocampospt@gmail.com Telefone (11)9.6655-3384 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 4 

Sugestão 

Será permitido implantar sistema de Transporte Coletivo Municipal 
ligando a região do Parque Andreense à região central da cidade de 
Santo André, via represa Billings, com subsídio necessário arcado pelo 
sistema vigente, sem ônus aos usuários e usuárias. 

Justificativa 

Considerando que a população dos bairros situados no Parque 
Andreense não possuem ligação térrea entre o mesmo e o centro 
da cidade, pois estão divididos pela represa Billings; 
Considerando a necessidade de garantir a mobilidade das pessoas 
que moram na referida região com o centro da cidade; 
Considerando a inexistência de transporte coletivo municipal que 
atenda de maneira adequada e garanta o direito igual com o 
conjunto da população do município; 
Considerando que, uma vez atendida a necessidade de transporte 
coletivo adequada à realidade da região conforme a política de 
transporte adotada pelo município, possibilitará o desenvolvimento 
social, humano e econômico. 
É que entendemos que se justifica a referida proposta se 
considerarmos ainda o difícil o acesso da população do Parque 
Andreense via transporte coletivo à região central da cidade ou 
vice versa.  
O transporte coletivo que atualmente atende diretamente essa 
população é intermunicipal que, por conta da ausência de uma 
ligação via represa Billings, é necessário passar por outro 
município precisando utilizar dois ônibus ou um ônibus e trem da 
CPTM. 
Outro aspecto de dificuldade é o alto custo da tarifa que totaliza 
R$16,40 e, se houver a necessidade de, por exemplo, se 
locomover até o Hospital da Mulher ou o AME (Ambulatório Médico 
Estadual) este custo é de R$22,40. 
É preciso considerar ainda que, este alto custo dos valores da 
tarifa do transporte coletivo, a grande distância a ser percorrida e o 
longo tempo utilizado na locomoção necessário por conta desse 
percurso, restringe, em muitos casos, a obtenção de emprego e 
muitas outras necessidades básicas. 

 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Robson Oliveira Lopes 

Instituição/ 
Organização 

Departamento de Vigilância à Saúde/ Secretaria da Saúde – PMSA 

Endereço Rua Igarapava, 239  - Valparaíso CEP  09060-170 

E-mail rolopes@santoandre.sp.gov.br Telefone 3356-9086 

Proposta Artigo NovoExclusãoAlteração de Redação Nº Artigo 
Inclusões nos 

artigos 205, 212 
e 241 

Sugestão 

Art. 205 – proposta de inclusão de inciso 
IX – plano de gestão ambiental durante a obra que contenha as medidas aplicáveis para 
prevenção e controle de roedores, vetores e animais sinantrópicos. 
 
Art. 212 – proposta de inclusão de inciso 
V- manutenção de planilhas e documentos que comprovem a adoção das medidas de 
prevenção e controle de roedores, vetores e animais sinantrópicos, previstas no plano de gestão 
ambiental. 
 
Art. 241 
Inclusão de parágrafo 
Parágrafo único É proibido a instalação de criação ou a manutenção de animais de produção ou 
de uso econômico em todo território do município, incluindo a macrozona de proteção 
ambiental. 

Justificativa 

Justificamos nossa sugestão dos artigos 205 e 212 devido à grande quantidade de reclamações 
de ocorrências de pragas em construções civis no município, sendo que estamos encontrando 
em grande parte delas amostras positivas do mosquito vetor da dengue, febre amarela e do 
Chikungunya o Aedes aegypti. Além disto, por falta de manejo adequado dos restos alimentares 
dos trabalhadores, ocorrem infestações de roedores, pombos e blatódeos nestes locais. Assim 
sendo é necessário o monitoramento desta questão e é possível iniciar o controle deste 
problema que é totalmente previsível, já que nossa experiência aponta historicamente este 
problema, e previnível com o processo de licenciamento, com a exigência do processo de 
controle na aprovação dos projetos. O plano de gestão Ambiental poderá ser regulamentado por 
decreto e deverá conter: 
Medidas de gestão do meio ambiente que impeçam o acúmulo de água 
por prazo superior a 7 dias, gestão correta dos resíduos alimentares dos trabalhadores e 
resíduos da construção civil, de modo a incorporar o PGRCC _Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil. 
Certificar-se da necessidade de realização de um programa de controle de roedores que previna 
a infestação de roedores do entorno da obra devido a movimentações de terra e falta de gestão 
de pragas. 
Gestão de acúmulo de água em lajes e escavações, bem como em reservatórios descobertos 
e/ou desprotegidos. Nestes casos, caso seja necessário que haja o acúmulo por prazo superior 
a sete dias, poderá ser previsto a aplicação de larvicidas para o controle de vetores. 
Para o artigo 241, a proibição de criações ou manutenções de animais de produção no 
município, se justifica, pela falta de estrutura e de vocações de tais áreas, uma vez que a 
macrozona urbana tem vocação industrial, comercial e de serviços e a macrozona de proteção 
ambiental não poderá ter este tipo de atividade para que possa manter suas características . 
A criação de animais de produção cria condições favoráveis para proliferação de roedores e 
vetores importante na transmissão de doenças entre eles além do mosquito da dengue está o 
mosquito transmissor da Leishmaniose Viceral Americana LVA, doença emergente e de difícil 
controle que vem se alastrando em todo o Estado de São Paulo e que está intimamente 
associado à criação de galinhas. 
Como no caso da manutenção de cavalos na região do Recreio da Borda do Campo, poderá ser 
fator potencializador para a transmissão da Febre Maculosa para o ser Humano. Além disto, o 
Código Sanitário Estadual (Decreto Estadual 12.342 de 1978) já proíbe criações de produção 
em toda a área urbana. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome tania maria geannaccini CPF 
951819978-
72 

Instituição/Organização  

Endereço rua Gravatá, 78  – Parque Industriário CEP 9110480 

E-mail taniageannaccini@gmail.com Telefone 44742362 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 1 

Sugestão 

TENDO EM VISTA A CRISE HIDRICA -SERIA BOM EXIGIR DOS 
NOVOS PREDIOS A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA DE 
AGUA DE CHUVA E NOS CASOS DE LOCAIS ONDE TÊM MINAS 
D'AGUA O REAPROVEITAMENTO DESSES AGUAS QUE CORREM 
LIMPINHAS PELA SARJETA. 

Justificativa CRISE HIDRICA 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 10781271827 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 0 

Sugestão 

A concessão da outorga onerosa, aprova apenas coeficiente, não sendo 
necessário as variações de números de unidades, ou de vagas de 
veículos, que é pertinente a apenas a fase de aprovação de projeto. 

Justificativa 

A concessão da outorga onerosa, deveria aprovar apenas 
coeficiente e não nº de unidades, nº de vagas. Entendo que é 
necessário demonstrar a intenção de construção apresentando 
implantação, quadro de áreas, pavto tipo, corte esquemático, mas 
a outorga deveria constar apenas a aprovação do coeficiente. Pois 
o projeto somente é plenamente definido após a aprovação ou não 
da outorga onerosa, momento em que o empreendedor parte para 
a definição do projeto e a aprovação do projeto legal, podendo 
neste momento haver alteração do número de unidades, assim 
como o nº de vagas. 

Aliás deveríamos saber antes de comprar um imóvel, sem ter que solicitar 
a outorga onerosa, aonde ela é ou não permitida antecipadamente. 
Talvez com estoque de outorga, ou um mapa aonde seja definido 
gabarito, trânsito (se aceita outorga ou não), e semasa. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 4 

Sugestão 

EM COMPLEMENTO AO ARTIGO 79, ACRESCENTAR O 
SEGUINTE ARTIGO: 
 ARTIGO NOVO: O inciso II do § 2º do art. 173 da Lei nº 8.696, de 
17 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.173 
................................................................................................ 
§ 2º ....................................................................................... 
II - em infraestrutura e equipamentos públicos,  na Zona de 
Recuperação Urbana e na Macrozona de Proteção Ambiental.” 

 

Justificativa 

O ARTIGO 173 DO PLANO DIRETOR, ALTERADO EM 2012 DEVE 
RETORNAR A REDAÇÃO ORIGINAL, CONFORME FOI CONCEBIDO, 
PROPORCIONANDO INVESTIMENTO EM ÁREAS E EQUIPAMENTOS 
QUE REALMENTE SÃO NECESSÁRIOS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 79 

Sugestão 

O art. 122 da Lei nº8.696, de 17 de dezembro de 2004, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
â&#128;&#156;Art. 122. A contrapartida financeira, que 
corresponde à outorga onerosa de potencial construtivo adicional, 
será calculada segundo a seguinte equação: 
BF = At x Vm x Cp x Ip 
Onde: 
BF - Benefício Financeiro 
At - Área do Terreno 
Vm - Valor venal do metro quadrado do terreno  
Cp - diferença entre o Coeficiente de Aproveitamento Pretendido e 
o Coeficiente de Aproveitamento Básico permitido 
Ip - Índice de Planejamento = 0,4 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os pedidos de Outorga Onerosa do Direito 
de Construir - OODC que forem indeferidos terão direito a apenas 
um pedido de reconsideração. 

 

Justificativa 

EXCLUIR OS PARÁGRAFOS 1º, 2º E 4º, POIS: O TERMO 
"PREFERENCIALMENTE" PERMITE QUE OS RECURSOS SEJAM 
EMPREGADOS EM QUALQUER COISA, O QUE NÃO CONDIZ COM A 
ORIGEM DA PROPOSTA. DESTA FORMA, O PLANO DIRETOR DEVE 
SER ALTERADO TAMBÉM, CONFORME PROPOSTA SEGUINTE. 
ENTENDO QUE O INDICE DE PLANEJAMENTO DEVA SER O MAIOR 
POSSÍVEL. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 79 

Sugestão 

O art. 122 da Lei nº8.696, de 17 de dezembro de 2004, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
â&#128;&#156;Art. 122. A contrapartida financeira, que 
corresponde à outorga onerosa de potencial construtivo adicional, 
será calculada segundo a seguinte equação: 
BF = At x Vm x Cp x Ip 
Onde: 
BF ? Benefício Financeiro 
At ? Área do Terreno 
Vm ? Valor venal do metro quadrado do terreno  
Cp ? diferença entre o Coeficiente de Aproveitamento Pretendido e 
o Coeficiente de Aproveitamento Básico permitido 
Ip ?Índice de Planejamento = 0,4 
§ 1º   Os recursos financeiros obtidos nas concessões de Outorga 
Onerosa do Direito de Construir - OODC na área do perímetro do 
Projeto Eixo Tamanduateí, até o coeficiente de aproveitamento 3 
(três) serão utilizados, preferencialmente, na construção de HIS na 
Macrozona Urbana e em infraestrutura da Zona de Recuperação 
Urbana. 
§ 2º Os recursos obtidos com concessão de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir ? OODC que ultrapassem o coeficiente de 
aproveitamento 3 (três) até o limite de 4 (quatro) deverão ser 
investidos, obrigatoriamente, em infraestrutura urbana e em 
equipamentos públicos de uso comunitário no perímetro da área 
do Projeto Eixo Tamanduateí. 
§ 3º Os pedidos de Outorga Onerosa do Direito de Construir ? 
OODC que forem indeferidos terão direito a apenas um pedido de 
reconsideração. 

§ 4º O Índice de Planejamento ? Ip, poderá ser alterado por decreto, 
decorrente da atualização da Planta Genérica de Valores, mediante a 
estudos técnicos de viabilidade da capacidade de suporte do bairro e da 
região e aprovados pelo CMPU. 

Justificativa 

É necessário fazer um estudo rigoroso quanto a capacidade de suporte 
urbano e ambiental (abastecimento de água -de onde vem a água- e de 
coleta e tratamento de esgoto) 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 79. 
..... 
§ 3º Os pedidos de Outorga Onerosa do Direito de Construir – 
OODC que forem indeferidos terão direito de no máximo 02 (dois) 
pedidos de reconsideração. 
§ 4º O Índice de Planejamento – Ip, só poderá ser alterado por 
projeto de lei e quando decorrente da atualização da Planta 
Genérica de Valores, mediante a estudos técnicos e aprovados 
pelo CMPU. ” 

 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 

 
  



  



 

P
A

R
Â

M
E

T
R

O
S

 U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

O
S

 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 
107812718-
27 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 77 

Sugestão 

Fica permitida a redução de um dos recuos de frente para 2,00m 
(dois metros) nos lotes de esquina: 
I &#150; alterar o inciso I para edificação multifamiliar de pequeno 
porte; 
II &#150; para os 2 (dois) primeiros pavimentos das demais 
edificações desde que utilizem coeficiente básico de 
aproveitamento previsto para o local. 
§ 1º Ficam vedados balanços sobre o recuo de 2,00m (dois 
metros).  

§ 2º A redução prevista no caput não se aplica para os recuos nas Vias 
Metropolitanas. 

Justificativa 

As vilas que estão sendo construída hoje com a lei 8836/2006, com a 
revisão da Luops não existirão mais. A definição de Vila está bem 
definida com a rua descoberta como acesso. Com isso, só sobram as 
habitações Multifamiliares de Pequeno porte para o pequeno 
empreendedor, que estamos solicitando que voltem a ser 4 unidades 
como sempre foram. Com isto não há prejuízo nenhum para o municipio 
se o recuo continuar a ser 2m para uma das ruas, aonde pode ser feito 
condomínios de sobrados, ou apartamentos para atingir a classe média 
baixa do município. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 90 

Sugestão 

Os parâmetros urbanísticos do uso residencial multifamiliar vertical 
estão definidos nos Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 desta lei. 

 

Justificativa 

REMOVER OS DOIS PARÁGRAFOS DO ARTIGO, POIS NÃO HÁ 
NENHUMA JUSTIFICATIVA PARA ESTE PAVIMENTO NÃO ENTRAR 
NO CÁLCULO DO C.A. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 91 

Sugestão 

A quota mínima de terreno por unidade habitacional será igual a 15 
m² (quinze metros quadrados). 
§ 1°. A quota mínima definida no caput poderá ser alterada, 
mediante decreto regulamentador, em função da conclusão do 
estudo de Capacidade de Suporte da estrutura urbana. 

§ 2°. ExcetuaM-se do disposto no caput aS tipologiaS de uso habitacional 
de interesse social (HIS) E HABITAÇÃO DE MERCADO POPULAR 
(HMP), onde aplica-se a legislação especifica. 

Justificativa ESTA RESTRIÇÃO PODERIA INVIABILIZAR O MERCADO DE HMPs 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art. (274). Os parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação 
do solo são:  
I - Coeficiente de Aproveitamento;  
II - Taxa de permeabilidade do solo; III - Reserva de Área 
Vegetada;  
IV - Número máximo de pavimentos; V - Área mínima de lote;  
VI - Cota-parte mínima;  
VII - Testada mínima do lote;  
VIII - Recuos de frente, lateral e de fundo.  
§1º Considera-se cota-parte mínima a fração de um lote ou gleba 
atribuída a cada unidade residencial ou não residencial e que 
corresponde à área mínima do lote estabelecida para cada Setor.  
§2º Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior:  
I - a ZDEC e o SOT cuja cota-parte é de, no mínimo,  5.000m². 
II - a SBO-1 cuja cota-parte é de, no mínimo,  10.000m²  
§3º Nos loteamentos preexistentes em que existam lotes menores 
que o lote mínimo  
previstos nesta lei, fica salvaguardado o direito adquirido em 
matrícula de registro de  
imóveis.  
§4º Os parâmetros referidos nos incisos de I a VII estão dispostos 
no Anexo 7, desta  
lei.  
§ 5º O pavimento térreo é computado no número máximo de 
pavimentos.  
§5º O subsolo e o mezanino serão computados no cálculo do 
Coeficiente de Aproveitamento e serão considerados pavimentos.  
§  6º  O  subsolo  poderá  ser  aflorado  em  até  1,40  m 
 (um  metro  e  quarenta  
centímetros) do ponto mais alto e em até 2,40m do ponto mais 
baixo do alinhamento do lote e acima do lençol freático, desde que 
destinado exclusivamente a garagem de veículos.  

 

Justificativa 

NÃO ENCONTREI O ARTIGO 274 QUE CONSTA NA VERSÃO DE 
CONSULTA. SEGUE MINHA PROPOSTA QUE ATENDE AO 
COMPROMISSO FIRMADO NO COMUGESAN DE 2012 PARA A 
LUPOS MANANCIAL. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art. (283).  Considera-se Reserva de Área Vegetada - RAV a parte 
do lote que deverá  
ser mantida com vegetação arbustiva e arbórea e averbada na 
matrícula do imóvel.  
§ 1º A Reserva de Área Vegetada - RAV deverá ser, no mínimo:  
I - 15% (quinze por cento) no Setor SO-6, independentemente do 
uso; 
II - 20% (vinte   por   cento)   da   área   do   lote   no   Setor   
SO-5   e   SO-2, 
independentemente do uso; 
III - 25% (vinte   e   cinco   por   cento)   da   área   do   lote   no   
Setor   SO-4, 
independentemente do uso; 
IV - 30% (trinta por cento) da área do lote no Setor SO7, 
independente do uso; 
IV - 35% (trinta   e   cinco   por   cento)   da   área   do   lote   
no   Setor   SO-3, 
independentemente do uso; 
V - 60% (sessenta por cento) da área do lote na ZDEC e no 
Setor SOT; 
VI - 80%(oitenta por cento) da área do lote no Setor SO-1, 
independentemente 
do uso; 
VII - 70% (setenta por cento) da área do lote no Setor SBO-2, 
independentemente 
do uso; 
VIII - 80% (oitenta por cento) da área do lote no Setor SBO-1. § 2º 
A RAV poderá sobrepor-se à área permeável do lote.  
§  3º  Para  a  emissão  do  Certificado  de  Conclusão  Total,  
será  necessária  a comprovação da implantação total da RAV 
mediante apresentação de documento do órgão ambiental 
municipal.  

 

Justificativa 

A numeração dos artigos deste sitio não estão de acordo com a versão 
pública da LUPOS  alterei o paragrafo VI de 60% para  80% a área em 
questão trata-se de área de manancial, onde a função principal é proteger 
a (ÁGUA) 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art. 301. Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para os 
usos não residencial e misto:  
I - recuos:  
a) frente: 5,00m;  
b) lateral: 1,50m em um dos lados para lotes com até 500m²;  
c) lateral: 1,50 m em ambos os lados para lotes acima de 500m².  
d) lateral: dispensado, apenas para os lotes com testada de até 7,50m 
inclusive e  
com construções comprovadamente existentes e consolidadas até de 
julho 2009 - 
  
conforme Lei Específica da Bacia Billings. Na não ocorrência dessa 
situação, prevalece o disposto nas alíneas “b” e “c” acima.  
II -  vaga de estacionamento: no mínimo 01 (uma) para cada uso ou 
atividade.  
III - faixa não edificável: 2,00m (dois metros) entre a Reserva de Área 
Vegetada e as edificações.  
IV - número máximo de pavimentos: 03 (três), exceto na Zona de 
Desenvolvimento Econômico Compatível, onde o número máximo de 
pavimentos é 07 (sete);  
V - Coeficiente de Aproveitamento:  
a) 0,08 no SBO-1 
b) 0,1 no SBO-2 
c)     0,2 no SO-1, SO-2, SO-3, SOT e na ZDEC 
d) 0,6 no SO-4 
e) 1 no SO-5 SO-6 e SO7 
VI - Taxa de Permeabilidade em relação à área do lote; 
a) 90% no SBO-1 
b) 80% no SBO-2 
c)     80% no SO-1, SO-3, SOT e na ZDEC 
d) 50% no SO-4 
e) 40% no SO-2 
f) 30% no e SO-6 
g) 35% no SO5 
h) 40% noSO-7 
VII - Reserva de Área Vegetada - RAV em relação à área do lote; 
a) 80% no SBO-1 
b) 70% no SBO-2 
c) 60% no SO-1 
d) 70% no SOT e na ZDEC 
e) 35% no SO-3 
f) 25% no SO-4 
g) 20% no SO-2, SO5 
h) 15% no SO-6 
i) 30% no SO-7 
VIII - Área mínima de lote; 
a)     200.000m² no SOT e na ZDEC  
b) 7.500m² no SBO-2 



c) 5.000m² no SO-1 
d) 3.000m² no SO-3 e SO-4 
e) 400m² no SO-2 
f) 300m² no SO-6 
g) 250m² no SO-5 
h)  250 m² no SO-7- apenas para as subdivisões de lotes 
comprovadamente  
existentes e consolidadas até de julho 2009 - conforme Lei Estadual 
Específica  
Billings n. 13.579/2009 - mantendo-se os demais lotes conforme 
loteamento  
anteriormente aprovado, vedando-se novos desmembramentos ou 
desdobros.  
IX - Cota-parte mínima;  
  
a) 7.500m² no SBO-1, SBO-2 
b) 5.000m² no SO-1 
c) 3.000m² no SO-3, SO-4, SOT e 10.000m² na ZDEC 
d) 400m² no SO-2 
e) 300m² no SO-6 
f) 250m² no SO-5 
g) SO-7- apenas para as construções preexistentes de julho 2009 - 
conforme Lei  
 Estadual Específica Billings n. 13.579/2009 - mantendo-se 
conforme loteamento  
 aprovado 1.000m²,  
X - Testada mínima;  
a) 50m no SOT e na ZDEC 
b) 10m no SBO-1, SBO-2, SO-1, SO-2, SO-3, SO-4 e SO-6 
c) 5m no SO-5 
d) 5m   no   SO-7 -   apenas   para   os   lotes   resultantes   de   
subdivisõescomprovadamente existentes e consolidadas até julho de 
2009 - conforme Lei Estadual Específica Billings n. 13.579/2009 - 
mantendo-se as testadas dos demais lotes conforme loteamento 
anteriormente aprovado.  
§1º  No  Setor  de  Paranapiacaba  -  SP  aplicam-se  os  parâmetros  
urbanísticos estabelecidos na lei específica da Zona Especial de 
Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba - ZEIPP.  
§2º  No  Setor  de  Preservação  Ambiental  -  SPA  aplicam-se  os  
parâmetros urbanísticos   estabelecidos   no   Plano   de   Manejo   da   
respectiva   Unidade   de Conservação.  
§2º  No  Setor  de  Preservação  Ambiental  -  SPA  aplicam-se  os  
parâmetros urbanísticos estabelecidos no Plano de Manejo da respectiva 
Unidade de  
§4º No SBO-1 fica vedado o parcelamento do solo.  
§5º As restrições urbanísticas previstas nos incisos IV a X estão dispostas 
no Anexo 7 desta lei.  
§ 6º O pavimento subsolo deverá observar o recuo de frente.  
Art. 302.  No caso de uso misto cada uso ou atividade deverá atender à 
cota-parte mínima estabelecida nesta lei.  
Parágrafo único. Não será permitido abrigo de veículo no recuo frontal 
para o uso não residencial.  
 

Justificativa 

Novamente a numeração dos artigos diferem entre o sítio e a 
versão para consulta pública. 

As alteração estão de acordo com  compromisso firmado com o 
COMUGESAN em plenária durante a elaboração da LUOPS manancial 
em 2012 
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Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
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Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 238 

Sugestão 

Art. (371). Fica permitido o desdobro de glebas ou lote, exceto nos 
Setores de Baixa Ocupação 1, SBO-1 e SO-7, entendido como a 
divisão dos mesmos sem implicar na abertura de novas vias, ou no 
prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes, não 
configurando modalidade de loteamento do solo.  
§ 1º. O desdobro deverá atender à área mínima de terreno 
estabelecida para a Zona ou Setor onde se localiza o imóvel, 
conforme estabelecido no Anexo 6.  
§ 2º. Na Zona de Desenvolvimento Econômico Compatível e no 
Setor de Ocupação Turística a área mínima de lote é de  
200.000m².  
§  3º.  O  desdobro  somente  será  permitido  se  os  lotes  ou  
glebas  resultantes apresentarem pelo menos uma testada para 
logradouro público.  
§ 4º Na Macrozona de Proteção Ambiental o lote ou gleba 
originado por desdobro deverá possuir, no mínimo:  
  
I - 70m², em área única passível de ocupação, se a área total 
do lote ou gleba for 
inferior a 1.000m²; 
II - 100m², em área única passível de ocupação, se a área total do 
lote ou gleba  
 possuir de 1.000m² até 10.000m²;  
III -  1% de área passível de ocupação, se a área total do lote ou 
gleba for superior a  
10.000m².  
§ 5º Na SO-7, será permitida a regularização dos desdobros e 
desmembramentos apenas daqueles comprovadamente existentes 
e consolidados até julho de 2009, conforme Lei Específica da 
Bacia Billings, respeitando-se todavia a área mínima dos lotes 
resultantes em 250 m².  

 

Justificativa 

A numeração dos artigos diferm entre o sítio e a versão pública da 
luops. 
A correção esta no § 2º. Na Zona de Desenvolvimento Econômico 
Compatível e no Setor de Ocupação Turística a área mínima de 
lote é de  200.000m².  

para atender ao compromisso firmado no COMUGESAN em 2012. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
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Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 259 

Sugestão 

Fica permitida a instalação de Condomínio Industrial, Comercial ou 
Prestação de serviços somente na Zona de Desenvolvimento 
Econômico Compatível, nos Setores de Ocupação SO-1, SO-2, 
SO-3, SO-3, SO-4, SO-5 e no Setor de Ocupação Turística, 
respeitados os seguintes requisitos: 
I - o condomínio será constituído por 2 (duas) ou mais atividades 
não-residenciais autônomas, que ocupem a mesma edificação ou 
lote e disponham, no mínimo, de espaços, acessos e instalações 
de uso comum, mesmo que descobertas, caracterizadas como 
bem de condomínio, desde que cada uso atenda à cota-parte 
mínima estabelecida para o Setor ou Zona; 
II - no condomínio industrial será admitida a implantação de 
atividades de uso classificadas como não-residencial, do tipo 
comércio e serviços, desde que estas sejam correlatas à atividade 
industrial; 
III - atender o nível de incomodidade estabelecido para cada Zona 
ou Setor. 
§2º. A cota-parte mínima para cada condômino é de 10.000m² (dez 
mil metros quadrados). 
§3º.  São atividades correlatas à atividade industrial:  
I - prestação de serviços caracterizada pelo fornecimento de mão 
de obra de natureza técnica ou especializada; 
II - ensino e pesquisa relacionados à atividade industrial; 
III - administração, apoio e fomento à atividade industrial; 
IV - distribuição e comercialização por atacado dos produtos 
gerados pela atividade industrial; 
V - liberação aduaneira; 
VII - empresa transportadora de produtos manufaturados; 
VIII - outras atividades de natureza similar; 
IX - depósito fechado dos produtos fabricados. 

§4º Para efeitos desta lei consideram-se instalações de uso comum, entre 
outras, as passagens e comunicações internas, áreas livres, serviços de 
infraestrutura, equipamentos de controle ambiental e insumos de 
processos produtivos. 

Justificativa 
Para atender o que foi comprometido junto ao COMUGESAN em 2012 na 
aprovação da LUOPS MANANCIAL 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Gustavo Mathias Duarte Filho CPF 
053498358-
82 

Instituição/Organização Qualicidade 

Endereço Alameda Araguaia, 847  – Santa Maria CEP 9560580 

E-mail gustavoduartefilho@yahoo.com.br Telefone 28978018 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 259 

Sugestão 

Fica permitida a instalação de Condomínio Industrial, Comercial ou 
Prestação de serviços somente na Zona de Desenvolvimento 
Econômico Compatível, nos Setores de Ocupação SO-1, SO-2, 
SO-3, SO-3, SO-4, SO-5 e no Setor de Ocupação Turística, 
respeitados os seguintes requisitos: 
I - o condomínio será constituído por 2 (duas) ou mais atividades 
não-residenciais autônomas, que ocupem a mesma edificação ou 
lote e disponham, no mínimo, de espaços, acessos e instalações 
de uso comum, mesmo que descobertas, caracterizadas como 
bem de condomínio, desde que cada uso atenda à cota-parte 
mínima estabelecida para o Setor ou Zona; 
II - no condomínio industrial será admitida a implantação de 
atividades de uso classificadas como não-residencial, do tipo 
comércio e serviços, desde que estas sejam correlatas à atividade 
industrial; 
III - atender o nível de incomodidade estabelecido para cada Zona 
ou Setor. 
§2º. A cota-parte mínima para cada condômino é de 10.000m² (dez 
mil metros quadrados). 
§3º.  São atividades correlatas à atividade industrial:  
I - prestação de serviços caracterizada pelo fornecimento de mão 
de obra de natureza técnica ou especializada; 
II - ensino e pesquisa relacionados à atividade industrial; 
III - administração, apoio e fomento à atividade industrial; 
IV - distribuição e comercialização por atacado dos produtos 
gerados pela atividade industrial; 
V - liberação aduaneira; 
VII - empresa transportadora de produtos manufaturados; 
VIII - outras atividades de natureza similar; 
IX - depósito fechado dos produtos fabricados. 

§4º Para efeitos desta lei consideram-se instalações de uso comum, entre 
outras, as passagens e comunicações internas, áreas livres, serviços de 
infraestrutura, equipamentos de controle ambiental e insumos de 
processos produtivos. 

Justificativa Para atender compromisso firmano no COMUGESAN de 2012 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 434. Quanto ao artigo 434 da proposta que faz referência ao 
artigo 96A da Lei nº 8696/2004, incluído pelo artigo 56 da Lei nº 
9394/2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 96A. ... 
COMENTÁRIO: Neste caso, considerando que o artigo acima 
citado faz parte da Lei nº 8696/2004 que instituiu o Plano Diretor 
em vigor e considerando que temos proposta a fazer quanto ao 
Mapa de Gabarito, entendemos que neste momento este artigo 
434, salvo melhor juízo, deva ser retirado e discutido quando for 
possível nova revisão do Mapa de Gabarito que salvo engano é 
parte integrante do Plano Diretor. 

Enfim, entendemos que esse Plano de Gabaritos não está correto, 
certamente não foi objeto de um estudo mais profundo, razão pela qual 
acreditamos que no momento o melhor é utiliza-lo somente para casos 
que envolvam pedido de Alvará de Uso do Solo com Outorga Onerosa. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 106. Nos lotes de uso residencial multifamiliar vertical ou 
multifamiliar a partir de 80 unidades são obrigatórias: 

Nota: ver inciso III do artigo 97. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 92. 
... 
III - Caixa d’água, barrilete, casa de máquinas, poço de elevador, 
caixa de escada, corredor de circulação de uso comum e ático. 
... 
§ 1° O pavimento subsolo totalmente enterrado utilizado para 
garagem, fica dispensado de recuos mínimos e da Taxa de 
Ocupação, devendo observar a taxa de permeabilidade mínima 
exigida, quando for o caso. 
§ 2º ... 
II - deverá ser observada a taxa de permeabilidade exigida para os 
casos previstos nos incisos III e IV do artigo 59. 
§ 3º O pavimento subsolo quando aflorado poderá conter acesso 
para pedestres e PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida, ao 
elevador e escada, independentemente do acesso através do 
pavimento térreo. 
§ 4° No pavimento subsolo serão admitidos depósitos com até 5,00 
(cinco) m² por unidade habitacional, sanitários de funcionários, 
vestiários e área técnica de equipamentos, não sendo computados 
para efeitos de Coeficiente de Aproveitamento e Taxa de 
Ocupação. 
§ 5° Os depósitos indicados no parágrafo anterior, com área 
superior a 5.00 m² 
(cinco metros quadrados), serão computados integralmente no 
coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação. 
§ 6º Estacionamento localizado em pavimento térreo deve atender 
ao recuo frontal obrigatório estando isento dos demais recuos, taxa 
de ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os 
demais parâmetros desta lei. 

§ 7º O primeiro pavimento utilizado para garagem, deverá observar os 
recuos e a taxa de ocupação constantes do Quadro 6 e 7, Anexos 3.6 e 
3.7. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 91. 
... 

§ 1°. A quota mínima definida no caput poderá ser alterada, mediante 
projeto de lei, em função da conclusão do estudo de Capacidade de 
Suporte da estrutura urbana. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Camila Pegoraro CPF 99446456053 

Instituição/Organização  

Endereço R. Cotoxó, 429 - Vila Pires CEP 09.195-430 

E-mail archi.camilapegoraro@gmail.com Telefone 44553346 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 6 

Sugestão 

O uso residencial divide-se nas seguintes tipologias: 
I ? unifamiliar: edificação destinada a apenas uma unidade 
habitacional no lote, com no máximo 4 (quatro) pavimentos, sendo 
2 (dois) acima do térreo. 
II ? multifamiliar: tipologia destinada a mais de uma unidade 
habitacional no lote, subdividindo-se em:  
a) Multifamiliar de pequeno porte vertical: caracterizado por 
unidades   habitacionais sobrepostas e ou justapostas e servidas 
por circulação vertical comum. 
b) Multifamiliar de pequeno porte horizontal: caracterizado por {   
} unidades isoladas, justapostas e ou sobrepostas, com no máximo 
uma sobre a outra. 
c) Multifamiliar do tipo vila: caracterizado por unidades 
habitacionais que poderão ser isoladas, justapostas e ou 
sobrepostas com no máximo uma sobre a outra, desde que 
garantido o acesso individual direto de todas as unidades por via 
ou praça interna descobertas. 

d) Multifamiliar vertical: edificação composta de unidades 
habitacionais sobrepostas em múltiplos pavimentos. 

Justificativa 

NA PRÁTICA, LOTES COM MAIS DE 250M² SÃO DESMEMBRADOS. 
AS EDIFICAÇÕES SÃO FEITAS DA MESMA FORMA. PERMITIR A 
CONSTRUÇÃO  DE MAIS DE 4 UNIDADES NESTES CASO, SÓ IRIA 
SIMPLIFICAR ALGO QUE NA PRÁTICA JA É EXECUTADO. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Camila Pegoraro CPF 99446456053 

Instituição/Organização  

Endereço R. Cotoxó, 429 - Vila Pires CEP 09.195-430 

E-mail archi.camilapegoraro@gmail.com Telefone 44553346 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 80 

Sugestão 

Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para a 
implantação das tipologias residencial unifamiliar e multifamiliar de 
pequeno porte: 
I - taxa de ocupação máxima: 67% (sessenta e sete por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 1,34 (um inteiro e trinta e 
quatro centésimos); 
III &#150; recuo mínimo de frente: 5,00 m (cinco metros); 
IV - número máximo de pavimentos:  
a) 04 (quatro), sendo no máximo 2 (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor 
para o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 9.00m (nove metros); 
e)  Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, 
exceto de esquina, preservado o gabarito de 9m para cada 
logradouro, deverá ser observado em qualquer ponto o máximo de 
3 pavimentos com 9m de altura, sendo admitido um quarto 
pavimento nos termos deste artigo, limitado a metade do 
comprimento do lote. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento 
para a rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, 
mantido o número máximo de 4 pavimentos 
{   } 
VI - vaga de estacionamento: 01 (uma) para cada unidade, no 
mínimo. 
VIII &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento 
do logradouro, estarão isentos de recuos obrigatórios, taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os demais 
parâmetros desta lei. 

IX &#150; pavimento térreo utilizado para estacionamento, exceto abrigo 
de autos, deve atender ao recuo frontal obrigatório estando isento dos 
demais recuos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, 
observados os demais parâmetros desta lei. 

Justificativa 

A LEI 8065/2000 (CÓDIGO DE OBRAS) PREVÊ AS DIMENSÕES 
MÍNIMAS DE CADA COMPARTIMENTO DA UNIDADE RESIDENCIAL 
PARA A MESMA TER CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E 
HABITABILIDADE. CABE AO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO 
PROJETO E AO PROPRIETARIO DETERMINAR A ÁREA DE CADA 
UNIDADE DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE E INTERESSE. 
CABE RESSALTAR TAMBÉM A TENDÊNCIA MUNDIAL NA 
DIMINUIÇÃO DAS ÁREAS DAS RESIDÊNCIAS. 
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Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 83 

Sugestão 

Sempre que houver mais de uma unidade residencial no lote, 
caracterizando condomínio conforme legislação federal pertinente, 
deverá o projeto apresentar área de utilização comum condominial, 
indicada em planta e quadro de áreas, mesmo que descoberta. 

Parágrafo único.  As áreas de uso comum previstas no condomínio COM 
EXCESSÃO DA ÁREA DESCOBERTA LOCALIZADA NA COBERTURA, 
QUE PODERÁ SER PRIVATIVA A UMA OU MAIS UNIDADES, 
CONFORME EXPECIFICADO EM PROJETO, bem como os 
equipamentos de infraestrutura em geral (caixa dâ&#128;&#153;água, 
gás, telefonia, etc.), não poderão possuir acesso privativo e exclusivo por 
unidade. 

Justificativa 

NÃO FICOU CLARO NO TEXTO O USO DA ÁREA 
DESCOBERTA E PRIVATIVA NA COBERTURA, COMO HOJE É 
UTILIZADO. 
CABE RESSALTAR TAMBÉM QUE SERIA INTERESSDANTE A 
PERMISSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA COMPLEMENTAR 
(CHURRASQUEIRA/QUIOSQUE) DE ATÉ 8,00M² NA 
COBERTURA, ATÉ PARA LEGALIZAR UMA SITUAÇÃO QUE 
HOJE JÁ OCORRE. PERMITINDO UMA ÁREA COBERTA COM 
COBERTURA LEVE NA COBERTURA, DIMINUIRIA MUITO O 
NÚMERO DE OBRAS IRREGULARES. 
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Nome Camila Pegoraro CPF 99446456053 

Instituição/Organização  

Endereço R. Cotoxó, 429 - Vila Pires CEP 09.195-430 

E-mail archi.camilapegoraro@gmail.com Telefone 44553346 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 108 

Sugestão 

O uso não-residencial e misto seguirá os índices, recuos e demais 
restrições constantes dos Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 desta 
lei, sendo admitido: 
I - taxa de ocupação máxima: 67% (sessenta e sete por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 1,34 (um inteiro e trinta e 
quatro centésimos); 
III- recuo mínimo:  de frente: 5,00m (cinco metros)  
IV - número máximo de pavimentos:  
a) Máximo 2 (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor 
para o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 9.00m (nove metros); 
e) Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, o 
gabarito máximo da edificação deverá ser considerado em relação 
ao nível de cada logradouro, desde que o escalonamento se dê 
através de, no mínimo, duas edificações distintas com no máximo 
uma parede em comum. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento 
para a rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, 
mantido o número máximo de 4 pavimentos 
V - quota mínima de terreno por unidade habitacional é igual a 
62,5m² (sessenta e dois metros e cinquenta decímetros 
quadrados). 
VI &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento 
do logradouro, utilizado para estacionamento estarão isentos de 
recuos obrigatórios, taxa de ocupação e coeficiente de 
aproveitamento, observados os demais parâmetros desta lei. 
VII &#150; Estacionamento localizado em pavimento térreo deve 
atender ao recuo frontal obrigatório estando isento dos demais 
recuos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, 
observados os demais parâmetros desta lei. 
§ 1° O uso não-residencial e misto enquadrado como Não-
incômodo ou Incômodo nível I, poderá valer-se integralmente dos 
parâmetros urbanísticos do uso residencial multifamiliar vertical da 
zona definidos nos Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 observados os 
parâmetros do Quadro 3 Anexos 3.3 quanto as restrições de 
estacionamento: 
I - Pavimentos utilizados como estacionamento de veículos no 
uso não residencial, mesmo acima do pavimento térreo, que se 
utilizam dos      parâmetros do Quadro 7, Anexo 3.7, estarão 
isentos do coeficiente de aproveitamento desde que correspondam 
às vagas necessárias para atendimento do Quadro 3, Anexo 3.3, 
sendo entretanto computados no número máximo de pavimentos. 
II - A área de estacionamento que exceder ao necessário no 
parágrafo anterior estará sujeita ao coeficiente de aproveitamento. 
§ 2° No caso previsto no parágrafo anterior, o pavimento térreo 
utilizado para uso administrativo de apoio ao condomínio, como 
recepção, recreação, administração, portaria, sanitários, vestiários 



e equipamentos técnicos, sem caracterização de unidades 
autônomas, não será computado para fins de cálculo do 
coeficiente de aproveitamento. 
§ 3° {   } SERÁ PERMITIDA A CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS 
(COBERTURA LEVE) NO RECUO FRONTAL EM CONSTRUÇÃO 
DE USO MISTO E NÃO RESIDENCIAL. 
§ 4° Não serão computados para efeito de coeficiente de 
aproveitamento e taxa de ocupação, a caixa d&#146;água, 
barriletes, casa de máquinas, poço de elevador, caixa de escada e 
ático. 

§ 5º As edificações de uso não-residencial e misto, previstas no caput, 
que não se utilizarem dos parâmetros previstos no parágrafo 2°, deverão 
valer-se dos parâmetros urbanísticos dos usos não residencial e misto, 
previstos no Quadro 06, mantida a linearidade da tabela, sendo 
consideradas áreas não computadas neste caso as garagens, exceto 
quando localizadas em edifício de uso exclusivo de garagem. 

Justificativa 

PERMITIR A CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS (COBERTURA LEVE) NO 
RECUO FRONTAL EM CONSTRUÇÃO DE USO MISTO E NÃO 
RESIDENCIAL 
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Proposta 2 – Exclusão de Artigo Nº Artigo 80 

Sugestão 

Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para a 
implantação das tipologias residencial unifamiliar e multifamiliar de 
pequeno porte: 
I - taxa de ocupação máxima: 67% (sessenta e sete por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 1,34 (um inteiro e trinta e 
quatro centésimos); 
III &#150; recuo mínimo de frente: 5,00 m (cinco metros); 
IV - número máximo de pavimentos:  
a) 04 (quatro), sendo no máximo 2 (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor 
para o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 9.00m (nove metros); 
e)  Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, 
exceto de esquina, preservado o gabarito de 9m para cada 
logradouro, deverá ser observado em qualquer ponto o máximo de 
3 pavimentos com 9m de altura, sendo admitido um quarto 
pavimento nos termos deste artigo, limitado a metade do 
comprimento do lote. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento 
para a rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, 
mantido o número máximo de 4 pavimentos 
V -  quota mínima de terreno por unidade habitacional será igual a 
62.50 m² (sessenta e dois metros e cinquenta decímetros 
quadrados); 
VI - vaga de estacionamento: 01 (uma) para cada unidade, no 
mínimo. 
VIII &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento 
do logradouro, estarão isentos de recuos obrigatórios, taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os demais 
parâmetros desta lei. 

IX &#150; pavimento térreo utilizado para estacionamento, exceto abrigo 
de autos, deve atender ao recuo frontal obrigatório estando isento dos 
demais recuos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, 
observados os demais parâmetros desta lei. 

Justificativa 

O artigo deve ser excluído pois a PMSA deve fazer um estudo de 
zoneamento, não podendo ser adotado um único nº de quota de terreno 
para toda a cidade. Se o artigo for mantido, como ficará a periferia da 
cidade? Quem vai construír habitações multifamiliares de pequeno porte, 
com uma área grande de unidade? 
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Proposta 2 – Exclusão de Artigo Nº Artigo 87 

Sugestão 

Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para o uso 
residencial multifamiliar do tipo vila: 
I - taxa de ocupação máxima: 67% (sessenta e sete por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 1,34 (um inteiro e trinta e 
quatro centésimos); 
III- recuo mínimo:  de frente: 5,00m (cinco metros)  
IV - número máximo de pavimentos:  
a) 04 (quatro), sendo no máximo 2 (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor 
para o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 9.00m (nove metros); 
e) Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, 
exceto de esquina, preservado o gabarito de 9m para cada 
logradouro, deverá ser observado em qualquer ponto o máximo de 
3 pavimentos com 9m de altura, sendo admitido um quarto 
pavimento nos termos deste artigo, limitado a metade do 
comprimento do lote. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento 
para a rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, 
mantido o número máximo de 4 pavimentos 
V - quota mínima de terreno por unidade habitacional é igual a 
40m² (quarenta metros quadrados). 
VI &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento 
do logradouro, estarão isentos de recuos obrigatórios, taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os demais 
parâmetros desta lei. 

VII &#150; pavimento térreo utilizado para estacionamento deve atender 
ao recuo frontal obrigatório estando isento dos demais recuos, taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os demais 
parâmetros desta lei. 

Justificativa 

O artigo deve ser excluído até ser estudado um plano de zoneamento, 
aonde será definido uma cota de unidade de terreno para cada zona, e 
não a mesma cota para toda a cidade. 
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Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 6 

Sugestão 

O uso residencial divide-se nas seguintes tipologias: 
I ? unifamiliar: edificação destinada a apenas uma unidade 
habitacional no lote, com no máximo 4 (quatro) pavimentos, sendo 
2 (dois) acima do térreo. 
II ? multifamiliar: tipologia destinada a mais de uma unidade 
habitacional no lote, subdividindo-se em:  
a) Multifamiliar de pequeno porte vertical: caracterizado por 
unidades   habitacionais sobrepostas e ou justapostas e servidas 
por circulação vertical comum. 
b) Multifamiliar  de  pequeno  porte  horizontal:  caracterizado  por  
até  4  (quatro) unidades  isoladas,  justapostas  e  ou  
sobrepostas. 
c)  Multifamiliar  do  tipo  vila:  caracterizado  por  unidades  
habitacionais  que  poderão ser  isoladas,  justapostas  e  ou  
sobrepostas, desde  que  garantido  o  acesso  individual  direto  
de  todas  as  unidades  por  via  ou praça interna descobertas. 

d) Multifamiliar vertical: edificação composta de unidades 
habitacionais sobrepostas em múltiplos pavimentos. 

Justificativa 

Venho respeitosamente na condição de arquiteto e urbanista, apresentar 
a minha sugestão em caráter colaborativo para alteração da lei em 
questão, mais especificamente dos artigos 6º, 80, 87 e 108. Um dos 
pontos por mim propostos está na alteração do gabarito máximo de 9 
(nove) para 12 (doze) metros das tipologias “multifamiliar  de  pequeno  
porte”  e vila e aponto como contrapartida a alteração em conjunto da 
alínea “A”, inciso “IV” da Lei Nº 8.065 (Código de Obras) vigente no 
município, que embora não faça parte do escopo do trabalho proposto por 
V.S.as, acredito ser necessário, pois proponho a alteração do aumento da 
área e largura do poço de iluminação e ventilação para edificação com 4 
(quatro) pavimentos e altura H superior a 9,00m (nove metros) e inferior 
ou igual a 12,00m (doze metros). Assim sendo, a sugestão por mim 
proposta tem como objetivo otimizar a taxa de ocupação máxima e o 
coeficiente de aproveitamento básico  das tipologias citadas, contribuindo 
para a viabilidade dos investimentos atuais destes tipos de construção em 
nossa cidade, garantindo os índices atuais de emprego e renda gerados 
pelo setor, além de demandar respeito as condições de habitabilidade e 
salubridade das edificações. 
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Nome ELIAS MARTINS JUNIOR CPF 
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56 

Instituição/Organização  

Endereço Rua Suíça, 1286  – Parque das Nações CEP 9210000 

E-mail arquitetura@elias.arq.br Telefone 11995903487 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 80 

Sugestão 

Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para a implantação das 
tipologias residencial unifamiliar e multifamiliar de pequeno porte: 
I - taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 2,1 (dois inteiros e um  
décimo); 
III &#150; recuo mínimo de frente: 5,00 m (cinco metros); 
IV - número máximo de pavimentos:  
a) 05 (cinco), sendo no máximo três (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor para o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 12.00m (doze metros); 
e)  Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, exceto de 
esquina, preservado o gabarito de 12m para cada logradouro, deverá ser 
observado em qualquer ponto o máximo de 4 pavimentos com 12m de altura, 
sendo admitido um quinto pavimento nos termos deste artigo, limitado a metade 
do comprimento do lote. 
f)      No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento para a rua 
onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, mantido o número máximo 
de 5 pavimentos  
V - quota mínima de terreno por unidade habitacional será igual a 41.67 m²  
(quarenta e um metros e sessenta e sete decímetros quadrados); 
VI - vaga de estacionamento: 01 (uma) para cada unidade, no mínimo. 
VIII &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento do 
logradouro, estarão isentos de recuos obrigatórios, taxa de ocupação e 
coeficiente de aproveitamento, observados os demais parâmetros desta lei. 
IX &#150; pavimento térreo utilizado para estacionamento, exceto abrigo de 
autos, deve atender ao recuo frontal obrigatório estando isento dos demais 
recuos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os 
demais parâmetros desta lei. 

Justificativa 

Venho respeitosamente na condição de arquiteto e urbanista, apresentar a 
minha sugestão em caráter colaborativo para alteração da lei em questão, mais 
especificamente dos artigos 6º, 80, 87 e 108. Um dos pontos por mim propostos 
está na alteração do gabarito máximo de 9 (nove) para 12 (doze) metros das 
tipologias “multifamiliar  de  pequeno  porte”  e vila e aponto como contrapartida 
a alteração em conjunto da alínea “A”, inciso “IV” da Lei Nº 8.065 (Código de 
Obras) vigente no município, que embora não faça parte do escopo do trabalho 
proposto por V.S.as, acredito ser necessário, pois proponho a alteração do 
aumento da área e largura do poço de iluminação e ventilação para edificação 
com 4 (quatro) pavimentos e altura H superior a 9,00m (nove metros) e inferior 
ou igual a 12,00m (doze metros). Assim sendo, a sugestão por mim proposta 
tem como objetivo otimizar a taxa de ocupação máxima e o coeficiente de 
aproveitamento básico  das tipologias citadas, contribuindo para a viabilidade 
dos investimentos atuais destes tipos de construção em nossa cidade, 
garantindo os índices atuais de emprego e renda gerados pelo setor, além de 
demandar respeito as condições de habitabilidade e salubridade das 
edificações. 
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Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 87 

Sugestão 

Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para o uso 
residencial multifamiliar do tipo vila: 
 I - taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 2,1 (dois inteiros e um  
décimo); 
III- recuo mínimo:  de frente: 5,00m (cinco metros)  
IV - número máximo de pavimentos:  
a) 05 (cinco), sendo no máximo três (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor para 
o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d)    Gabarito máximo permitido de 12.00m (doze metros); 
e) Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, exceto de 
esquina, preservado o gabarito de 12m para cada logradouro, deverá ser 
observado em qualquer ponto o máximo de 4 pavimentos com 12m de 
altura, sendo admitido um quinto pavimento nos termos deste artigo, 
limitado a metade do comprimento do lote. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento para a 
rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, mantido o 
número máximo de 5 pavimentos 
V - quota mínima de terreno por unidade habitacional é igual a 40m² 
(quarenta metros quadrados). 
VI &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento do 
logradouro, estarão isentos de recuos obrigatórios, taxa de ocupação e 
coeficiente de aproveitamento, observados os demais parâmetros desta 
lei. 
VII &#150; pavimento térreo utilizado para estacionamento deve atender 
ao recuo frontal obrigatório estando isento dos demais recuos, taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os demais 
parâmetros desta lei. 

Justificativa 

Venho respeitosamente na condição de arquiteto e urbanista, apresentar 
a minha sugestão em caráter colaborativo para alteração da lei em 
questão, mais especificamente dos artigos 6º, 80, 87 e 108. Um dos 
pontos por mim propostos está na alteração do gabarito máximo de 9 
(nove) para 12 (doze) metros das tipologias “multifamiliar  de  pequeno  
porte”  e vila e aponto como contrapartida a alteração em conjunto da 
alínea “A”, inciso “IV” da Lei Nº 8.065 (Código de Obras) vigente no 
município, que embora não faça parte do escopo do trabalho proposto por 
V.S.as, acredito ser necessário, pois proponho a alteração do aumento da 
área e largura do poço de iluminação e ventilação para edificação com 4 
(quatro) pavimentos e altura H superior a 9,00m (nove metros) e inferior 
ou igual a 12,00m (doze metros). Assim sendo, a sugestão por mim 
proposta tem como objetivo otimizar a taxa de ocupação máxima e o 
coeficiente de aproveitamento básico  das tipologias citadas, contribuindo 
para a viabilidade dos investimentos atuais destes tipos de construção em 
nossa cidade, garantindo os índices atuais de emprego e renda gerados 
pelo setor, além de demandar respeito as condições de habitabilidade e 
salubridade das edificações. 
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Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 108 

Sugestão 

O uso não-residencial e misto seguirá os índices, recuos e demais 
restrições constantes dos Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 desta 
lei, sendo admitido: 
I - taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 2,1 (dois inteiros e um  
décimo); 
III- recuo mínimo:  de frente: 5,00m (cinco metros)  
IV - número máximo de pavimentos:  
a) Máximo 3 (três) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor 
para o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 12.00m (doze metros); 
e) Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, o 
gabarito máximo da edificação deverá ser considerado em relação 
ao nível de cada logradouro, desde que o escalonamento se dê 
através de, no mínimo, duas edificações distintas com no máximo 
uma parede em comum. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento para 
a rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, mantido 
o número máximo de 5 pavimentos 
V - quota mínima de terreno por unidade habitacional será igual a 
41.67 m²  
(quarenta e um metros e sessenta e sete decímetros quadrados); 
VI &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento 
do logradouro, utilizado para estacionamento estarão isentos de 
recuos obrigatórios, taxa de ocupação e coeficiente de 
aproveitamento, observados os demais parâmetros desta lei. 
VII &#150; Estacionamento localizado em pavimento térreo deve 
atender ao recuo frontal obrigatório estando isento dos demais 
recuos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, 
observados os demais parâmetros desta lei. 
§ 1° O uso não-residencial e misto enquadrado como Não-
incômodo ou Incômodo nível I, poderá valer-se integralmente dos 
parâmetros urbanísticos do uso residencial multifamiliar vertical da 
zona definidos nos Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 observados os 
parâmetros do Quadro 3 Anexos 3.3 quanto as restrições de 
estacionamento: 
I - Pavimentos utilizados como estacionamento de veículos no 
uso não residencial, mesmo acima do pavimento térreo, que se 
utilizam dos      parâmetros do Quadro 7, Anexo 3.7, estarão 
isentos do coeficiente de aproveitamento desde que correspondam 
às vagas necessárias para atendimento do Quadro 3, Anexo 3.3, 
sendo entretanto computados no número máximo de pavimentos. 
II - A área de estacionamento que exceder ao necessário no 
parágrafo anterior estará sujeita ao coeficiente de aproveitamento. 
§ 2° No caso previsto no parágrafo anterior, o pavimento térreo 
utilizado para uso administrativo de apoio ao condomínio, como 



recepção, recreação, administração, portaria, sanitários, vestiários 
e equipamentos técnicos, sem caracterização de unidades 
autônomas, não será computado para fins de cálculo do 
coeficiente de aproveitamento. 
§ 3° Não será permitido abrigo de auto no recuo frontal para o uso 
não-residencial.  
§ 4° Não serão computados para efeito de coeficiente de 
aproveitamento e taxa de ocupação, a caixa d&#146;água, 
barriletes, casa de máquinas, poço de elevador, caixa de escada e 
ático. 

§ 5º As edificações de uso não-residencial e misto, previstas no caput, 
que não se utilizarem dos parâmetros previstos no parágrafo 2°, deverão 
valer-se dos parâmetros urbanísticos dos usos não residencial e misto, 
previstos no Quadro 06, mantida a linearidade da tabela, sendo 
consideradas áreas não computadas neste caso as garagens, exceto 
quando localizadas em edifício de uso exclusivo de garagem. 

Justificativa 

Venho respeitosamente na condição de arquiteto e urbanista, 
apresentar a minha sugestão em caráter colaborativo para 
alteração da lei em questão, mais especificamente dos artigos 6º, 
80, 87 e 108. Um dos pontos por mim propostos está na alteração 
do gabarito máximo de 9 (nove) para 12 (doze) metros das 
tipologias “multifamiliar  de  pequeno  porte”  e vila e aponto como 
contrapartida a alteração em conjunto da alínea “A”, inciso “IV” da 
Lei Nº 8.065 (Código de Obras) vigente no município, que embora 
não faça parte do escopo do trabalho proposto por V.S.as, acredito 
ser necessário, pois proponho a alteração do aumento da área e 
largura do poço de iluminação e ventilação para edificação com 4 
(quatro) pavimentos e altura H superior a 9,00m (nove metros) e 
inferior ou igual a 12,00m (doze metros). Assim sendo, a sugestão 
por mim proposta tem como objetivo otimizar a taxa de ocupação 
máxima e o coeficiente de aproveitamento básico  das tipologias 
citadas, contribuindo para a viabilidade dos investimentos atuais 
destes tipos de construção em nossa cidade, garantindo os índices 
atuais de emprego e renda gerados pelo setor, além de demandar 
respeito as condições de habitabilidade e salubridade das 
edificações. 

 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Eunice Silva Rodrigues CPF 
097367268-
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Instituição/Organização  
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Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 80 

Sugestão 

Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para a 
implantação das tipologias residencial unifamiliar e multifamiliar de 
pequeno porte: 
I - taxa de ocupação máxima: 67% (sessenta e sete por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 1,34 (um inteiro e trinta e 
quatro centésimos); 
III &#150; recuo mínimo de frente: 5,00 m (cinco metros); 
IV - número máximo de pavimentos:  
a) 04 (quatro), sendo no máximo 2 (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor 
para o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 9.00m (nove metros); 
e)  Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, 
exceto de esquina, o gabarito de 9m deverá ser observado no 
ponto mais elevado do logradouro adotado como de fachada, 
mantido o máximo de  4 pavimentos, sendo admitido um quinto 
pavimento, para o logradouro não adotado como de fachada, 
apenas e tão somente para servir como estacionamento, limitado à 
metade do comprimento do lote. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento 
para a rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, 
mantido o número máximo de 4 pavimentos 
V -  quota mínima de terreno por unidade habitacional será igual a 
31.25 m² (trinta e um metros e vinte e cinco decímetros 
quadrados); 
VI - vaga de estacionamento: 01 (uma) para cada unidade, no 
mínimo. 
VIII &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento 
do logradouro, estarão isentos de recuos obrigatórios, taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os demais 
parâmetros desta lei. 

IX &#150; pavimento térreo utilizado para estacionamento, exceto abrigo 
de autos, deve atender ao recuo frontal obrigatório estando isento dos 
demais recuos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, 
observados os demais parâmetros desta lei. 

Justificativa 

A alteração na letra "e", visa garantir o uso racional dos lotes com 
declividade e que tenham duas frentes. A redação como está 
inviabiliza, para o lote com declividade, a eleição da fachada, pois 
acabaria exigindo que a frente fosse sempre pelo lado mais baixo, 
para preservar o gabarito de 9m em qualquer pontos. 
Ainda, pelos custos construtivos maiores nesse tipo de lote, 
permitiria uma melhor qualidade da garagem, no quinto pavimento, 
mas sempre tendo em vista a gabarito de 9m para a frente adotada 
como de fachada.  
A segunda proposta de alteração busca um pouco mais de 
isonomia entre o multifamiliar de pequeno porte e o multifamiliar 
vertical. 



Para a segunda figura, mutifamiliar vertical foi adotada uma quota 
mínima de terreno de 15 m2 (art. 91), que pode ser alterada 
mediante decreto regulamentador e estudo de capacidade de 
suporte da estrutura urbana. Para o multifamiliar (vertical ou 
horizontal) de pequeno porte foi exigido mais que o quáduplo de 
área,  sem qualquer justificativa. 
Eventual preocupação com a sobrecarga da estrutura urbana 
poderia ser observada por meio de regramento semelhante ao 
apresentado como solução para o multifamiliar vertical. 
As construções hoje conhecidas como multifamiliar de pequeno 
porte, com a permissibilidade de quota de terrenos menores que 
os 62.5m2, mas muito maiores que os 15 m2 exigidos para os 
verticais, estão gerando imóveis em valores que permitem a 
aquisição de moradia por pessoas de baixa renda 
Aliás, e não se pode esquecer, o plano diretor estabelece como 
política habitacional o estímulo à produção de Habitação de 
Mercado Popular - HMP pela iniciativa privada, e a fixação de 
tratamento muito diferenciado entre os multifamiliares de pequeno 
porte verticais e os multifamiliares verticais, trabalha em sentido 
contrário, afinal somente os grandes construtores, com custo mais 
elevado de produção, conseguem realizar os empreendimentos 
verticais. 

Para se manter uma coerência entre o que deve ser a política 
habitacional e o fixado nesse art. 80, necessário que se reduza a quota 
de terreno para o que se tem na atualidade ou para menos, nunca para 
mais, inviabilizando a produção de imóveis para a população de baixa 
renda. 
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Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
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Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 80 

Sugestão 

Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para a 
implantação das tipologias residencial unifamiliar e multifamiliar de 
pequeno porte: 
I - taxa de ocupação máxima: 67% (sessenta e sete por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 1,34 (um inteiro e trinta e 
quatro centésimos); 
III &#150; recuo mínimo de frente: 5,00 m (cinco metros); 
IV - número máximo de pavimentos:  
a) 04 (quatro), sendo no máximo 2 (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor 
para o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 9.00m (nove metros); 
e)  Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, 
exceto de esquina, preservado o gabarito de 9m para cada 
logradouro, deverá ser observado em qualquer ponto o máximo de 
3 pavimentos com 9m de altura, sendo admitido um quarto 
pavimento nos termos deste artigo, limitado a metade do 
comprimento do lote. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento 
para a rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, 
mantido o número máximo de 4 pavimentos 
VI - vaga de estacionamento: 01 (uma) para cada unidade, no 
mínimo. 
VIII &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento 
do logradouro, estarão isentos de recuos obrigatórios, taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento, DESDE QUE NÃO 
HAJA AFLORAMENTO NAS DIVISAS LATERAIS E DO FUNDO, 
observados os demais parâmetros desta lei. 

IX &#150; pavimento térreo utilizado para estacionamento, exceto abrigo 
de autos, deve atender ao recuo frontal obrigatório estando isento dos 
demais recuos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, 
observados os demais parâmetros desta lei. 

Justificativa 

REMOVER O INCISO V, POIS NÃO ATENDE AOS ANSEIOS DA 
POPULAÇÃO, CONFORME FOI OBSERVADO NA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA. 
INCLUIR NO INCISO VIII A RESTRIÇÃO DO AFLORAMENTO, 
POIS O QUE TEMOS VISTO NA CIDADE, SÃO EDIFICIOS COM 
ESTACIONAMENTOS EM DIVERSOS NÍVEIS DE SUBSOLO, 
TOTALMENTE AFLORADOS, SEM QUALQUER RECUOS 
LATERAIS E DE FUNDO, PREJUDICANDO OS MORADORES 
VIZINHOS, DEVIDO AO SOMBREAMENTO, VENTILAÇÃO, 
INSOLAÇÃO, SALUBRIDADE, ENTRE TAM=NTOS OUTROS 
PONTOS NEGATIVOS QUE UM "PAREDÃO" EXECUTADO NA 
DIVISA TRAZ PARA A VIZINHANÇA. 

 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 88 

Sugestão 

O conjunto tipo vila deverá ainda atender as seguintes exigências: 
I - previsão de espaços de utilização comum, ajardinados e arborizados 
correspondentes a 5,00 m² (cinco metros quadrados) por unidade habitacional, 
agrupadas em áreas de no mínimo de 50 m² (cinquenta metros quadrados); 
II - previsão de no mínimo 01 (uma) vaga de estacionamento de veículos por 
unidade, podendo estar situada na própria unidade habitacional, em bolsão de 
estacionamento, no subsolo ou no térreo; 
III - acesso independente e direto a cada unidade habitacional por meio de via 
particular de circulação de veículos ou de pedestres, ou praças internas ao 
conjunto e descobertas, sendo que: 
) A via de circulação de pedestres deverá ter largura mínima de 3,00 m, 
observadas as normas técnicas oficiais quanto a acessibilidade para a pessoa 
com deficiência. 
b) A via particular de circulação de veículos, interna ao conjunto, deverá ter 
declividade máxima de 15%, largura mínima de 5.50 m, dos quais 1.50 m 
destinados a circulação de pedestres que deverão observar as normas técnicas 
oficiais quanto a acessibilidade para a pessoa com deficiência 
IV - as vagas de estacionamento em subsolo comum às unidades, deverão 
observar o disposto no COESA, referente aos estacionamentos de uso coletivo; 
V - no projeto do conjunto poderão ser previstas áreas de uso comum 
destinadas a lazer, recreação ou serviços de uso coletivo, as quais, quando 
cobertas, serão computadas para efeito do cálculo do coeficiente de 
aproveitamento, da taxa de ocupação, observando recuos e número total de 
pavimentos, previstos para essa tipologia. 
VI - os espaços de uso comum, as vias internas de circulação serão 
consideradas frações do condomínio; 
VII - não serão computadas para cálculo da taxa de ocupação e do coeficiente 
de aproveitamento: 
a) As áreas de estacionamento no térreo e em subsolo, sendo entretanto 
consideradas como pavimento; 
b) Caixa d&#146;água, barrilete, casa de máquinas e ático. 
VIII - as edificações não poderão ter balanço sobre as vias de circulação; 
IX -  a aprovação do conjunto vila, deverá prever: 
a) Arborização e tratamento das áreas comuns não ocupadas por 
edificações; 
b) Drenagem das águas pluviais; 
c) Sistemas de distribuição de água e de coleta de águas e esgoto; 
d) Local para coleta de lixo, atendida a legislação pertinente. 
Parágrafo único. Quando previsto pórtico de entrada ao condomínio, este deverá 
observar vão de entrada com altura mínima livre de 4,50m (quatro metros e 
cinquenta centímetros) e vão de passagem veicular livre de 4,00m (quatro 
metros), limitados a 1,00m (um metro) de profundidade, não podendo exceder 
os limites do alinhamento do lote. 

Justificativa 

REMOVER DO ITEM b DO INCISO VII A CAIXA DE ESCADA, POIS NÃO HÁ 
MOTIVOS PARA NÃO SER COMPUTADA NO CÁLCULO. 
PASSAR O INCISO IX A VIGORAR SEM UMA QUANTIDADE MÍNIMA, POIS 
OS ITENS a AO d DEVEM SER PREVISTOS EM QUALQUER VILA COM 
QUALQUER NÚMERO DE UNIDADES. 
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Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
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Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 
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Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 108 

Sugestão 

O uso não-residencial e misto seguirá os índices, recuos e demais 
restrições constantes dos Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 desta lei, 
sendo admitido: 
I - taxa de ocupação máxima: 67% (sessenta e sete por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 1,34 (um inteiro e trinta e quatro 
centésimos); 
III- recuo mínimo:  de frente: 5,00m (cinco metros)  
IV - número máximo de pavimentos:  
a) Máximo 2 (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor para 
o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 9.00m (nove metros); 
e) Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, o gabarito 
máximo da edificação deverá ser considerado em relação ao nível de 
cada logradouro, desde que o escalonamento se dê através de, no 
mínimo, duas edificações distintas com no máximo uma parede em 
comum. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento para a 
rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, mantido o 
número máximo de 4 pavimentos 
V - quota mínima de terreno por unidade habitacional é igual a 62,5m² 
(sessenta e dois metros e cinquenta decímetros quadrados). 
VI &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento do 
logradouro, utilizado para estacionamento estarão isentos de recuos 
obrigatórios, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, 
observados os demais parâmetros desta lei. 
VII &#150; Estacionamento localizado em pavimento térreo deve atender 
ao recuo frontal obrigatório estando isento dos demais recuos, taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os demais 
parâmetros desta lei. 
§ 1° O uso não-residencial e misto enquadrado como Não-incômodo ou 
Incômodo nível I, poderá valer-se integralmente dos parâmetros 
urbanísticos do uso residencial multifamiliar vertical da zona definidos nos 
Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 observados os parâmetros do Quadro 3 
Anexos 3.3 quanto as restrições de estacionamento: 
I - Pavimentos utilizados como estacionamento de veículos no uso 
não residencial, mesmo acima do pavimento térreo, que se utilizam dos      
parâmetros do Quadro 7, Anexo 3.7, estarão isentos do coeficiente de 
aproveitamento desde que correspondam às vagas necessárias para 
atendimento do Quadro 3, Anexo 3.3, sendo entretanto computados no 
número máximo de pavimentos. 
II - A área de estacionamento que exceder ao necessário no parágrafo 
anterior estará sujeita ao coeficiente de aproveitamento. 
§ 2° No caso previsto no parágrafo anterior, o pavimento térreo utilizado 
para uso administrativo de apoio ao condomínio, como recepção, 
recreação, administração, portaria, sanitários, vestiários e equipamentos 
técnicos, sem caracterização de unidades autônomas, não será 



computado para fins de cálculo do coeficiente de aproveitamento. 
§ 3° Não será permitido abrigo de auto no recuo frontal para o uso não-
residencial.  
§ 4° Não serão computados para efeito de coeficiente de aproveitamento 
e taxa de ocupação, a caixa d&#146;água, barriletes, casa de máquinas, 
poço de elevador, caixa de escada e ático. 
§ 5º As edificações de uso não-residencial e misto, previstas no caput, 
que não se utilizarem dos parâmetros previstos no parágrafo 2°, deverão 
valer-se dos parâmetros urbanísticos dos usos não residencial e misto, 
previstos no Quadro 06, mantida a linearidade da tabela, sendo 
consideradas áreas não computadas neste caso as garagens, exceto 
quando localizadas em edifício de uso exclusivo de garagem. 

Justificativa 

REMOVER DO ARTIGO A LETRA a DO INCISIVO IV, O INCISO V e O 
PARÁGRAFO 2º DO INCISO VII, AFIM DE FICAR COERENTE COM 
OUTRAS PROPOSTAS JÁ APRESENTADAS. 
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Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 108 

Sugestão 

O uso não-residencial e misto seguirá os índices, recuos e demais 
restrições constantes dos Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 desta lei, 
sendo admitido: 
I - taxa de ocupação máxima: 67% (sessenta e sete por cento); 
II - coeficiente de aproveitamento básico: 1,34 (um inteiro e trinta e quatro 
centésimos); 
III- recuo mínimo:  de frente: 5,00m (cinco metros)  
IV - número máximo de pavimentos:  
a) Máximo 2 (dois) acima do térreo; 
b) Limitado ao número de pavimentos definido no Plano Diretor para 
o lote; 
c) Subsolo será considerado como pavimento; 
d) Gabarito máximo permitido de 9.00m (nove metros); 
e) Para os lotes com frente para dois ou mais logradouros, o gabarito 
máximo da edificação deverá ser considerado em relação ao nível de 
cada logradouro, desde que o escalonamento se dê através de, no 
mínimo, duas edificações distintas com no máximo uma parede em 
comum. 
f) No lote de esquina em declive, será admitido o afloramento para a 
rua onde se dá o declive, sendo exigido o recuo mínimo, mantido o 
número máximo de 4 pavimentos 
V - quota mínima de terreno por unidade não residencial é igual a 62,5m² 
(sessenta e dois metros e cinquenta decímetros quadrados). 
VI &#150; pavimentos totalmente abaixo do nível do alinhamento do 
logradouro, utilizado para estacionamento estarão isentos de recuos 
obrigatórios, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, 
observados os demais parâmetros desta lei. 
VII &#150; Estacionamento localizado em pavimento térreo deve atender 
ao recuo frontal obrigatório estando isento dos demais recuos, taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os demais 
parâmetros desta lei. 
§ 1° O uso não-residencial e misto enquadrado como Não-incômodo ou 
Incômodo nível I, poderá valer-se integralmente dos parâmetros 
urbanísticos do uso residencial multifamiliar vertical da zona definidos nos 
Quadros 6 e 7, Anexos 3.6 e 3.7 observados os parâmetros do Quadro 3 
Anexos 3.3 quanto as restrições de estacionamento: 
I - Pavimentos utilizados como estacionamento de veículos no uso 
não residencial, mesmo acima do pavimento térreo, que se utilizam dos      
parâmetros do Quadro 7, Anexo 3.7, estarão isentos do coeficiente de 
aproveitamento desde que correspondam às vagas necessárias para 
atendimento do Quadro 3, Anexo 3.3, sendo entretanto computados no 
número máximo de pavimentos. 
II - A área de estacionamento que exceder ao necessário no parágrafo 
anterior estará sujeita ao coeficiente de aproveitamento. 
§ 2° No caso previsto no parágrafo anterior, o pavimento térreo utilizado 
para uso administrativo de apoio ao condomínio, como recepção, 
recreação, administração, portaria, sanitários, vestiários e equipamentos 
técnicos, sem caracterização de unidades autônomas, não será 



computado para fins de cálculo do coeficiente de aproveitamento. 
§ 3° Não será permitido abrigo de auto no recuo frontal para o uso não-
residencial.  
§ 4° Não serão computados para efeito de coeficiente de aproveitamento 
e taxa de ocupação, a caixa d&#146;água, barriletes, casa de máquinas, 
poço de elevador, caixa de escada e ático. 
§ 5º As edificações de uso não-residencial e misto, previstas no caput, 
que não se utilizarem dos parâmetros previstos no parágrafo 2°, deverão 
valer-se dos parâmetros urbanísticos dos usos não residencial e misto, 
previstos no Quadro 06, mantida a linearidade da tabela, sendo 
consideradas áreas não computadas neste caso as garagens, exceto 
quando localizadas em edifício de uso exclusivo de garagem. 

Justificativa São parâmetros para uso não habitacional. 
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Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo 0 

Sugestão 

Construção multifamiliar tipo vila e de pequeno porte 
Este tipo de constução não deveria ser permitido pois  ate 16 
apartamentos em um unico terreno de 10 por 50 metros  é uma 
favela vertical  sendo construido em bairros bons que  tem terrenos 
muito valorizados . 
Estas construções atrapalham os vizinhos tem mais de 10 metros 
de altura considerando a caixa de agua passa de 13 metros  não 
permitindo a entrada do sol . 
Estas cosntruções apos 2 anos de uso necessitam de manutenção 
o que fica dificil pois fica dificil acertar entre os moradores que são 
muitos  
Caso não seja possivel  o acima  não permitir a construção um ao 
lado de outro manter pelo menos uma distância de 50 metros entre 
um e outro. 
Sem contar com o uso do esgoto/agua/energia eletrica. 

 

Justificativa 
Insatisfação coloque-se no lugar de um morador que tem uma casa boa e 
ao lado constroem um predio com 13 metros de altura 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 92 

Sugestão 

Não serão computáveis para efeito do cálculo do Coeficiente de 
Aproveitamento nas edificações com tipologia multifamiliar vertical: 
II - A garagem, quando estiver localizada no pavimento subsolo, 
no térreo ou no 1º pavimento; 
III - Caixa dâ??água, barrilete, casa de máquinas, poço de 
elevador, caixa de escada e ático. 
§ 1° O pavimento subsolo totalmente enterrado utilizado para 
garagem, SEM NENHUM AFLORAMENTO NAS LATERAIS E NO 
FUNDO, fica dispensado de recuos mínimos e da Taxa de 
Ocupação, devendo observar a taxa de permeabilidade mínima 
exigida. 
§ 2° Será admitido pavimento subsolo aflorado em até 2m (dois 
metros) do ponto mais alto e 3m (três metros) do ponto mais baixo 
do alinhamento, utilizado para garagem, ficando neste caso, 
dispensado de todos os recuos, inclusive o de frente, e não sendo 
computado na Taxa de Ocupação e no número máximo de 
pavimentos permitidos acima do nível da rua, conforme previsto no 
Plano Diretor: 
I - em caso de afloramento acima do indicado, deverá ser 
observado o recuo mínimo obrigatório a partir do ponto em que o 
afloramento previsto for ultrapassado, sendo nesse caso 
considerado como pavimento para efeito cálculo do número 
máximo de pavimentos definido no Plano Diretor;  
II - deverá ser observada a taxa de permeabilidade exigida.   
§ 3° No pavimento subsolo serão admitidos depósitos com até 5,00 
(cinco) m² por unidade habitacional, sanitários de funcionários, 
vestiários e área técnica de equipamentos, não sendo computados 
para efeitos de Coeficiente de Aproveitamento e Taxa de 
Ocupação.  
§ 4° Os depósitos indicados no parágrafo anterior, com área 
superior a 5.00 m² (cinco metros quadrados), serão computados 
integralmente no coeficiente de aproveitamento e taxa de 
ocupação. 
§ 5º Estacionamento localizado em pavimento térreo deve atender 
ao recuo frontal obrigatório estando isento dos demais recuos, taxa 
de ocupação e coeficiente de aproveitamento, observados os 
demais parâmetros desta lei. 

§ 6º O primeiro pavimento utilizado para garagem, deverá observar os 
recuos e a taxa de ocupação constantes do Quadro 6 e 7, Anexos 3.6 e 
3.7. 

Justificativa 

REMOVER INCISO I, POIS NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA QUE 
O PAVIMENTO TÉRREO NÃO SEJA COMPUTADO NO C.A. 
CONFORME JÁ SUGERIDO NO ARTIGO 87, É IMPORTANTE 
GARANTIR NO PARÁGRAFO 2º DESTE ARTIGO, QUE AS 
DISPENSAS DE RECUOS NO SUBSOLO NÃO OCORRAM EM 
SUBSOLOS AFLORADOS. 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Edna Pereira da Silva CPF 
107812718-
27 

Instituição/Organização Costa e Silva Arquitetura e Construções Ltda 

Endereço Rua Padre Capra, 29  – Vila Assunção CEP 9030060 

E-mail costaesilva.arq.cons@globo.com Telefone 
44389984   
45094374 

Proposta 2 – Exclusão de Artigo Nº Artigo 96 

Sugestão 

Fica definida a exigência de oferta interna ao lote de vagas operacionais 
de carga e descarga, visitantes e de moto delivery conforme Quadro 11, 
Anexo 3.11 para as construções residenciais multifamiliares de pequeno 
porte, tipo vila e multifamiliar vertical com 15 até 80 unidades 
habitacionais. 

Justificativa 

Solicito a exclusão deste artigo, tendo em vista que o texto é muito 
confuso, solicitando VAGA DE CARGA E DESCARGA , visitantes, moto 
boy delivery para MULTIFAMILIAR DE PEQUENO PORTE, Vila e 
multifamiliar vertical com 15 a 80 unidades de acordo com Quadro 11, 
Anexo 3.11 que é uma redundância com o artigo 97. 

  



 
 
 
Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Sílvia Passarelli CPF  

Instituição/Organização UFABC (Proposta feita na Audiência) 

Endereço  CEP  

E-mail  Telefone  

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo  

Sugestão 

Pensar na cidade mais humana. A lei está pautada nas vagas de estacionamento e 
PGT. É o momento de reduzir a oferta de trânsito com redução do número de vagas. 
Não há porquê o HMP ter vagas, assim como é feito em São Paulo, em contraponto aos 
empreendimentos que ofertam muitas vagas. 

Justificativa  

  



 
 
 
 
Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Sílvia Passarelli CPF  

Instituição/Organização UFABC (Proposta feita na Audiência) 

Endereço  CEP  

E-mail  Telefone  

Proposta 1 – Artigo Novo Nº Artigo  

Sugestão 
Se há recursos disponíveis para mobilidade, por que não estimular a construção de HIS 
e HMP sem vagas para estacionamento na área do eixo e outros corredores de 
transporte e, até mesmo, criar ZEIS no entorno das estações (inclusive a estação Pirelli). 

Justificativa  



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 98. As vagas para estacionamento de visitantes deverão ser 
locadas obrigatoriamente antes do controle de acesso do 
estacionamento coletivo e preferencialmente no recuo frontal, de 
forma a torná-las operacionais. 
§ 1º poderá ser aceito reserva de vaga de visitante no subsolo, 
desde que haja uma vaga no recuo frontal para triagem e liberação 
de acesso ao subsolo. 

 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Art. 99. A vaga para carga e descarga poderá ser concomitante 
com as vagas de visitantes e deverá estar locada de forma a não 
usar a calçada para o transporte da carga. 

§ 1º Será admitido o uso de parte da calçada para carga e descarga 
desde que o mesmo tenha largura suficiente para isolar uma faixa com no 
mínimo 1,20 m destinada à circulação de pedestres. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 



 
 
 

Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome 
Sindicato da Industria da Constr.Civil do 
Est.SP 

CPF 
616871170009-
37 

Instituição/Organização  

Endereço RUA Onze de Junho, 692  – Casa Branca CEP 9015520 

E-mail SINDUSSAN@SINDUSCONSP.COM.BR Telefone 4990-6433 

Proposta 3 – Alteração de Redação Nº Artigo 1 

Sugestão 

Artigo 96 – Vaga de carga e descarga para construções 
residenciais  
multifamiliares de pequeno porte. Não há possibilidade, pois a 
própria lei fala  

que multifamiliar de pequeno porte são para 4 unidades. 

Justificativa Entendemos que as nossas sugestões vem melhorar a LUOPS. 
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Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Guilherme Solci Madeira CPF 
096148848-
43 

Instituição/Organização Universidade Federal do ABC 

Endereço Rua Marechal Hermes, 474  – Jardim CEP 9090230 

E-mail guilherme.madeira@ufabc.edu.br Telefone 11 97684-1561 

Proposta 2 – Exclusão de Artigo Nº Artigo 154 

Sugestão 

Fica criado o Setor de Uso Não Residencial dentro do perímetro de 
abrangência do Eixo Tamanduateí. 
§ 1° O Setor de Uso Não Residencial caracteriza-se pela 
predominância de lotes ocupados por atividades industriais e 
correlatas, disponibilidade de infraestrutura e logística e tem como 
objetivo a manutenção das atividades existentes, incentivo a novas 
atividades não residenciais e a reserva de área para a sua 
ampliação. 
§ 2° No setor definido no caput são vedados os usos residencial e 
misto. 

§ 3° O setor definido no caput está delimitado no mapa conforme Anexo 
1.3 e descrito no Anexo 1.4. 

Justificativa 

ENTENDO QUE A CRIAÇÃO DO SETOR DE USO NÃO 
RESIDENCIAL NO EIXO TAMANDUATEÍ É DESNECESSÁRIA, 
VISTO QUE O PRÓPRIO MERCADO SE REGULA. HÁ 
TERRENOS SEM OCUPAÇÃO A MAIS DE 20 ANOS E NÃO SÃO 
ESTES ARTIGOS QUE ESTIMULARÃO A OCUPAÇÃO POR 
ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS. O ESTIMULO OCORRE COM 
ISENÇÕES FISCAIS, DESCONTOS NO IPTU E ISS, ENTRE 
OUTRAS AÇÕES, COMO OCORREU NO PLANO DIRETOR DE 
SP. 

SANTO ANDRÉ POSSUI POUCOS TERRENOS VIÁVEIS PARA A 
IMPLANTAÇÃO DE HIS E HMP E ESTA CRIAÇÃO DESTE SETOR 
PREJUDICARÁ AINDA MAIS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES. 



 
 
 
Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome  

Instituição/Organização Proposta aprovada no Encontro de Moradores de Manancial 

Endereço  CEP  

E-mail  Telefone  

Proposta 3 – Alteração de Redação  Nº Artigo  

Sugestão 
RESTRINGIR A SOT ÀS OCUPAÇÕES EXISTENTES E SETORIZAR AS ÁREAS 
RESULTANTES DESTA EXCLUSÃO COMO SPA. 

Justificativa 

AMPLIAR A PROTEÇÃO DAS ÁREAS VEGETADAS. 
 
Obs.: Esta contribuição foi uma das propostas elaboradas durante o Encontro de 
Moradores de Manancial de Santo André, realizado com munícipes da Macrozona de 
Proteção Ambiental do município. 
Em votação, a proposta foi aprovada, mas como acarreta implicações que extrapolam o 
caráter legislativo, acordou-se com os moradores que a proposta seria levada e debatida 
pelos Conselhos Municipais competentes. 

 
  



 
 
 
Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome  

Instituição/Organização Proposta aprovada no Encontro de Moradores de Manancial 

Endereço  CEP  

E-mail  Telefone  

Proposta 3 – Alteração de Redação  Nº Artigo  

Sugestão 
RESTRINGIR A ZDEC ÀS OCUPAÇÕES EXISTENTES E SETORIZAR AS ÁREAS 
RESULTANTES DESTA EXCLUSÃO COMO SPA. 

Justificativa 

AMPLIAR A PROTEÇÃO DAS ÁREAS VEGETADAS. 
 
Obs.: Esta contribuição foi uma das propostas elaboradas durante o Encontro de 
Moradores de Manancial de Santo André, realizado com munícipes da Macrozona de 
Proteção Ambiental do município. 
Em votação, a proposta foi aprovada, mas como acarreta implicações que extrapolam o 
caráter legislativo, acordou-se com os moradores que a proposta seria levada e debatida 
pelos Conselhos Municipais competentes. 

 
  



 
 
 
Formulário para Contribuições à LUOPS 
 

Nome Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico CPF  

Instituição/Organização  

Endereço Praça IV Centenário, s/n – Centro CEP 09015-080 

E-mail  Telefone 11 4433 0497 

Proposta 3 – Alteração de Redação  Nº Artigo  

Sugestão 

Proposta de inclusão de Áreas Industriais. 
Ver detalhamento no documento anexo. 

 
 

Justificativa 

Criar condições para retomada do crescimento econômico de Santo André, sinalizando a 
necessidade de estabelecer um zoneamento que favoreça a instalação e ampliação de 
atividades empresarias e industriais no eixo da Avenida dos Estados. 
 
Ver detalhamento no documento anexo. 

 


