
                       Estado do Rio Grande do Sul
                Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

PROJETO DE LEI N.º 32, DE 16 DE MAIO DE 2018.

Altera a Lei Municipal nº 3.526, de 27
de junho de 2011, que institui o Plano
Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado
do Município de Santo Ângelo.

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  SANTO  ÂNGELO,  no  uso  das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte

LEI

Art.1° O artigo 44, da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011, passa a
vigorar com o acréscimo do seguinte Parágrafo Único:

“Art. 44...

Parágrafo  Único:  As encostas  de  rios,  principalmente  o  Itaquarinchim que corta  a
cidade,  poderão  sofrer  projetos  de  revitalização  urbana,  com a  criação  de  parques,
parques lineares, equipamentos urbanos como playground, construções de apoio como
banheiros e restaurantes; desde que aprovados pelo órgão ambiental licenciado. 

Art.2°  Ficam revogados os “lotes mínimos”, estabelecidos nos art. 56 , art.57,
ar.58, art.59, art. 60, art. 63, art.65, art. 67, art,68, art.69, art.70, art.71, art.72, art.73,
art.74, art75, art.76 da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011.

Art.3°. Revoga os parágrafos 1°, 2° e 3° do artigo 68, da Lei Municipal n° 3.526
de 27 de junho de 2011.

Art.4°.  Altera o artigo 78 da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 78.  ...
I – ...
II – recuos laterais e de fundos que, para efeito desta lei, serão considerados iguais”.
III- Revogado

Art.5°. Altera o artigo 80, da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 80...
§ 1°...
§ 2°...
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§ 3°...

§  4° “Para prédios  de uso comercial,  de serviço ou misto,  será  dispensado o recuo
frontal”.
§ 5°...
§ 6°...
§  7°...  “No  recuo  de  ajardinamento,  em  prédios  residenciais  multifamiliares,  será
permitido o balanço de sacadas, em até 1/3 do recuo frontal e lateral, a partir do segundo
pavimento, desde que mantenha recuo mínimo de 1,50 metros do alinhamento.
§ 8° Revogado.
§ 9°...
§ 10°...

Art.6 °. Altera o artigo 83, da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 83. É permitida a construção de garagens cobertas para automóveis particulares,
no  alinhamento  da  via  pública,  ocupando  parcialmente  a  área  de  recuo  para
ajardinamento (no máximo 50% do recuo) desde que o resto do recuo seja destinado ao
acesso à residência e a área verde.

I- Revogado.
II- Revogado.

Art. 7 °. Altera o artigo 85, da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  85°.  Os  recuos  laterais  destinados  a  criar  melhores  condições  de  aeração  e
insolação entre as edificações vizinhas obedecerão as seguintes dimensões mínimas:
I – ...
II - ...
III- As edificações deverão satisfazer as exigências de recuos laterais e de fundos, que
serão considerados iguais, conforme segue a tabela:

Até 4 pavs  1,50 de cada lado e 1,50 nos fundos
5 à 10 pavs 2,50 de cada lado e 2,50 nos fundos
Acima  de  10
pavs

3,00 de cada lado e 3,00 nos fundos

a) ...
b) Os  recuos  laterais  e  de  fundos,  acima  descritos,  poderão  ser  distribuídos  no

terreno a critério do técnico, havendo compensação de recuos de um lado para o
outro, com um mínimo de recuo de 2,00 metros. 

c) Para os terrenos de esquina, cujo uso seja misto (residencial com comércio ou
serviço), os recuos laterais e de fundos só se aplicarão em duas faces do terreno.
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d) Para efeitos desta lei os pavimentos serão contados a partir do pavimento térreo,
com acesso à via, independente de seu uso.

Art. 8°. Altera o artigo 86, da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 86. Poderão ser construídas na área de recuo de fundos, construções de até dois
pavimentos, destinadas a garagens, dependências de serviço, edícula ou comércio; desde
que não ultrapasse a altura máxima de 6,00 m (seis metros).

Parágrafo  Único:  As  edificações  poderão  unificar  a  construção  principal  com  a
secundária, acima referida, desde que os demais recuos laterais, sejam observados.

Art. 9°. Altera o artigo 98, da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 98...

Parágrafo  Único:  Sempre  que  a  administração  julgar  que  o  empreendimento  a  ser
instalado, mesmo que contrário ao que diga esta lei seja de interesse público e traga
maior  bônus  do  que  ônus  ao  município  poderá  autorizar  sua  instalação,  desde  que
ouvido o Conselho Municipal da Cidade; uma vez que a cidade é viva, em constante
evolução.

Art. 10. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana instituído pela Lei Municipal
n° 4.106 de 15 de dezembro de 2016 passa a ser parte integrante e complementar da Lei
Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011.

Art. 11. Altera o artigo 103 da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
em concordância com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“ Art. 103. A organização do Sistema Viário Municipal seguirá o sistema de hierarquia
viária  em que  algumas  vias  têm preferência  sobre  as  outras,  prevista  no  Plano  de
Mobilidade Urbana de Santo Ângelo.

§ 1° As vias com maior  fluxo deverão ser mais largas e apresentar pavimentação e
sinalização adequadas para poder dar vazão ao movimento intenso.

§ 2° A hierarquia viária de Santo Ângelo impõe as seguintes graduações:

I - as Vias Estruturais (VE) 
II - a Via Perimetral Urbana (VPU) 
III - as Vias Arteriais (VA) 
IV - as Vias Coletoras (VC)
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V – as Vias Locais (VL)
VI - Sistema Cicloviário (SC)

§ 3° Os elementos estruturais têm as seguintes definições e especificações: 

I -as Vias Estruturais (VE) são as rodovias estaduais e federais
que cruzam pelo Município, aliadas às estradas municipais. As
vias estruturais de responsabilidade estadual ou federal devem
seguir  diretrizes  e  normativas  destas  instâncias  de gestão.  As
vias municipais, consideradas vias estruturais, devem seguir as
definições  constantes  neste  Plano.  Para  tanto,  a  definição  e
indicação das Vias Estruturais seguem o Anexo 1.1 desta Lei.
II  -  a  Via  Perimetral  Urbana  (VPU)  é  a  articulação  de  vias
existentes e projetadas correspondendo às principais articulações
perimetrais à área urbanizada, que marca o limite para a malha
urbana e destina-se ao fluxo de cargas. A definição e indicação
da Via Perimetral Urbana seguem o Anexo 1.2 desta Lei;
III - as Vias Arteriais (VA) são as conexões intraurbanas mais
importantes. A definição e indicação das Vias Arteriais seguem
o Anexo 1.3 desta Lei;
IV -as Vias Coletoras (VC) são vias interbairros que interligam
regiões da cidade. A definição e indicação das Vias Coletoras
seguem o Anexo 1.4 desta Lei;
V - as Vias Locais (VL) são vias de fluxo local que conectam a
malha  urbana  intrabairros.  A  definição  e  indicação  das  Vias
Locais seguem o Anexo 1.5 desta Lei;
VI–o  Sistema  Cicloviário  (SC)  é  composto  por  Ciclovias,
Ciclofaixas, Ciclo-rotas e Bicicletários, integrados em uma rede
de fomento ao uso da bicicleta e assemelhados. A definição e
indicação do Sistema Cicloviário segue o Anexo 1.6 desta Lei.

§ 4° Os perfis viários do Município de Santo Ângelo têm as dimensões definidas no
Plano de Mobilidade Urbana de Santo Ângelo, onde serão contempladas as dimensões
de:

I - FAIXAS DE ROLAMENTO: função do fluxo viário; varia
de 3,00m a 3,75m;

II  -FAIXAS DE ESTACIONAMENTO: dependem do ângulo
do estacionamento; varia de 2,20m a 5,30m;

III  -  EIXOS DE TRANSPORTE COLETIVO SEGREGADO
OU  PISTA  COMPARTILHADA:  3,30m  a  3,50m  em  cada
sentido do tráfego + faixa de 3,00m para os pontos de parada;
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IV- CANTEIROS CENTRAIS – dimensão depende da função,
mínima de 0,60m;

V  -  CICLOVIAS  –  dimensão  mínima  de  1,50m  para  cada
sentido;

VI - CICLOFAIXAS – dimensão mínima de 1,00m para cada
sentido;

VII - PASSEIOS – mínimo 1,20m.

§ 5° revogado.

§ 6° revogado.

§ 7° revogado.

§ 8° revogado.

§ 9° revogado.

§ 10° revogado.

Art. 12. Ficam revogados os artigos 104, 105, 106, 107 e 108 da Lei Municipal
n° 3.526 de 27 de junho de 2011. 

Art. 13. Altera o artigo 110 da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 110. A cartilha de calçadas passa a ser parte integrante da Lei Municipal n° 3.526
de 27 de junho de 2011, Anexo 04”.

Art. 14.  A delimitação do perímetro do Sítio Arqueológico da antiga Redução
Jesuítica de Santo Ângelo Custódio, situada no subsolo do Centro Histórico de Santo
Ângelo, constitui a área territorial urbana delimitada pelas seguintes vias públicas:

§ 1º. Ao Sul pela Av. Rio Grande do Sul;
§ 2º. Ao Leste pela Rua Marechal Floriano;
§ 3º. Ao Norte pela Rua 7 de Setembro;
§ 4º. Ao Oeste pela Rua 15 de Novembro.
§ 5º. As vias acima citadas só serão consideradas dentro do perímetro do Sítio

Arqueológico e, por conseguinte, do Centro Histórico de Santo Ângelo de um lado da
via, e todas as vias que estiverem dentro deste quadrilátero.

Art. 15. Altera o artigo 215, da Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 215...
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§1° revogado.

Art. 16. Acresce o artigo 223 na Lei Municipal n° 3.526 de 27 de junho de 2011,
com a seguinte redação:

“Art.  223. São complementares  ao Plano Diretor,  Lei  Municipal  n°  3.526 de 27 de
junho de 2011, e devem ser observadas por ocasião de aprovação/execução de projetos e
licenciamentos de atividades, obras e afins, as seguintes leis: Código de Obras, Código
de Posturas, Lei de Parcelamento de Solo, Lei do Perímetro Urbano, Lei do Patrimônio
Arquitetônico,  Histórico  e  Cultural,  Regulamentação  e  Graus  de  Infração  com
respectivos valores de multas, e demais leis que sejam criadas no âmbito arquitetônico e
urbano.

Parágrafo Único: A legislação urbana atualizada poderá ser encontrada nos veículos de
publicação oficial do Município de Santo Ângelo, bem como no blog do Escritório da
Cidade: http://ecidadesa.blogspot.com.br/p/downloads.html.   

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBÍADES DE OLIVEIRA, em 16 de
maio de 2018.

JACQUES GONÇALVES BARBOSA
Prefeito

Exmo. Sr.
VER. EVERALDO DE OLIVEIRA BATISTA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
NESTA

Mensagem n.º 32, de 16 de maio de 2018.
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Senhor Presidente:
                      

É  com  satisfação  que  cumprimentamos  Vossa  Excelência  e  aos  demais
vereadores, momento que remetemos para apreciação e deliberação do Egrégio Poder
Legislativo, projeto de Lei que “Altera a Lei Municipal nº 3.526, de 27 de julho de
2011, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de
Santo Ângelo.”            

Excelentíssimos  Senhores  Edis,  O  Estatuto  da  Cidade  (Lei  Nacional  nº
10.257/2001) prevê, em seu § 3º do seu artigo 30, que, pelo menos a cada 10 (dez) anos,
os planos diretores devem ser revistos. O nosso Plano Diretor é de 2011.

O que provoca esta atualização são questões que se apresentam no dia a dia, quer
seja por parte de técnicos como dos contribuintes. Incluímos no Plano Diretor o Plano
de  Mobilidade  Urbana,  a  cartilha  sobre  calçadas,  a  regulamentação  sobre  multa  e
infrações, modificamos questões de recuos, tabelas de uso do solo (anexos da lei), etc.

Ainda, para que tenhamos um Plano Diretor sempre atualizado, e que atende às
necessidades  da  população  loca,  ficarão  para  uma  segunda  etapa  de  atualização  a
modificação do mapa de zoneamento e a elaboração de mapa com prolongamento das
vias,  o  que servirá  de  subsídio  sempre  que um novo loteamento  for  implantado  no
município.

Na certeza da especial atenção dos Senhores Vereadores a presente proposição,
solicitamos  a  aprovação  do  presente  Projeto  EM  REGIME  DE  URGÊNCIA,
oportunidade que renovamos nossa consideração e apreço.
                                        

Atenciosamente,

JACQUES GONÇALVES BARBOSA
Prefeito
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