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Prevenção começa na Região e 
prefeitos paralisam a Baixada

 ACom população muito idosa e cenário 
parecido com o da Itália, prefeitos optam por 
fechar órgãos e intensificam campanhas

Todas as nove cidades da Baixada 
Santista estão oficialmente em aler-
ta máximo a partir desta terça-fei-
ra (17). Nesta segunda-feira (16) os 
prefeitos de Santos, Praia Grande, 

Guarujá, Cubatão, Itanhaém, Peruí-
be, Mongaguá, Bertioga e a vice-pre-
feita de São Vicente fizeram uma re-
união de mais de duas horas em que 
debateram 11 pontos que definiram 

o fechamento de vários serviços e 
a paralisação de inúmeros outros 
devido à pandemia de coronavírus. 
Campanhas serão intensificadas por 
órgãos municipais.             CIDADES/A3 

Cerca de 200 detentos escapam 
de presídio em Mongaguá

mercados da 
região agilizam 
abastecimento

Os estoquistas de supermercados 
da Região precisaram intensificar 
os trabalhos devido aos morado-
res que esvaziaram as prateleiras 
para fazer estoque em suas casas 
frente ao medo de que a pande-
mia de coronavírus possa criar na 
Baixada Santista um cenário pa-
recido com o que é visto na Itália  
atualmente. CIDADES/A3

Santos envia pedidos 
de recursos para 
obras urgentes CIDADES/A4

Covid-19: Capital tem 
trânsito abaixo da 
média ESTADO/A7

Saúde vai distribuir 
R$ 424 milhões para 
Estados BRASIL/A8

MORROS

Sete funcionários foram feitos reféns; motim acabou por volta das 21h30 CIDADES/A4

REPRODUÇÃO

Professores de 
PG protestam 
contra agressão

Os professores da rede pública de 
Praia Grande foram trabalhar on-
tem (16) vestidos com a cor pre-
ta, em protesto contra a violência 
sofrida por uma docente na últi-
ma sexta-feira (13). A professora 
Carolina Rivero, ‘Carol’, afirma ter 
sido agredida pela mãe de um 
aluno da Escola Municipal Isa-
bel Figueroa Brefere, localizada 
na Rua João Ramalho, no bairro 
Aviação. A docente passa bem e 
no retorno ao ofício, ontem, re-
cebeu flores das companheiras 
de trabalho. CIDADES/A4

AVIAÇÃO
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Discordo daqueles 
que dizem que 
o mundo está 
perdido e que 
as pessoas só 
pensam no próprio 
umbigo. Tem muita 
gente boa na nossa 
região e no Brasil.

N
a tragédia causada pelas chuvas que 
caíram dia 3 de março na região, com 
tantas mortes em Guarujá, Santos e São 
Vicente, vimos o trabalho dos voluntá-
rios que ajudaram as equipes da Defesa 

Civil e do Corpo de Bombeiros.  Lá estavam eles nas 
encostas dos morros atingidas pelos deslizamentos, 
tentando salvar vidas, trazendo alimentos, roupas, 
ajudando como podiam.

Gente que saía do trabalho e ficava até o anoite-
cer carregando baldes, pedras, fazendo cadastros de 
desabrigados e trazendo alimentos. Gente realmente 
solidária, comprometida com o próximo. Gente boa 
mesmo. Este é o povo brasileiro, que nos inspira dia-
riamente e nos dá coragem para seguir em frente.

Discordo daqueles que dizem que o mundo está 
perdido e que as pessoas só pensam no próprio umbi-
go. Tem muita gente boa na nossa região e no Brasil.

Quero também, mais uma vez, aplaudir o tra-
balho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, dos 
servidores, enfim, de todos que somaram esforços 
para salvar vidas nesta tragédia.

Temos que dar os parabéns aos profissionais 
que vão além todos os dias e que, algumas vezes, 
perdem a vida cumprindo seu dever. Nesta tragédia 
perdemos dois membros valorosos do nosso Corpo 
de Bombeiros.

Há alguns anos escrevi sobre os Bombeiros e 
lembrei que eles têm sempre o rosto iluminado por 
um brilho inexplicável e sobrenatural. Era como se 

uma luz tivesse sido acesa dentro de cada um para 
mantê-los fortes depois de tanto desgaste físico.

Escrevi à época: 
“Quem já teve a chance de acompanhar a oração do 

Pai Nosso de uma equipe do Corpo de Bombeiros,  ao 
fim de um grande trabalho, não esquece mais. Vi essa 
imagem se repetir na minha frente por dezenas de 
vezes. Nas coberturas das tragédias 
que se abateram em nossa região, 
eles estavam sempre lá: experien-
tes, protetores, missionários.

Nossos bombeiros não têm 
poderes sobrenaturais e não gostam 
quando são comparados a super-
-heróis. Não são. Sentem medo, se 
machucam, podem morrer e têm 
uma família que os espera depois do 
trabalho. A instituição conquistou a 
admiração unânime dos brasileiros 
ao longo de mais de 150 anos. Uma 
história permeada por exemplos 
de coragem e de sacrifício, muitas 
vezes anônimos, porém, simples-
mente imprescindíveis para a sociedade.”

Agradeço aos que dão suas vidas para nos salvar. 
Rezo diariamente para Deus proteger esta gente co-
rajosa todos os dias. O brasileiro é um povo solidário 
e bom. Por isso busco honrar cada voto que recebi. 
Lembro sempre que devo servir com muita humilda-
de e respeito a esta boa e solidária gente brasileira.

* Rosana 
Valle, depu-

tada federal 

(PSB)

Artigo
Parabéns a nossa gente solidária!

Incerto. Apesar dos prefeitos de oito cidades e da vice de 
São Vicente (ainda não sabemos o motivo da ausência de 
Pedro Gouvêa) terem explicado durante a reunião de ontem 
sobre como serão realizados os trabalhos das prefeituras, 
agora que as atividades das cidades foram paralisadas, algu-
mas pessoas ainda seguem em dúvida.

Should I stay or should I go? Servidores municipais pro-
curados pelo Diário do Litoral afirmaram que ainda não sa-
bem se seguem indo até os escritórios onde trabalham ou se 
deverão permanecer de casa realizando home office.

Organização. Alguns deles foram informados pelas chefias 
que devem seguir indo até a prefeitura para trabalhar, mas 
com a promessa de que a possibilidade do home office po-
derá ser utilizada caso seja necessário.

Vamos com calma. Apesar disso, os prefeitos frisaram que 
repassaram essas incumbências aos chefes de cada departa-
mento e eles esperam que já esteja tudo definido até sexta-
-feira próxima (20).

Preocupação. A situação da merenda escolar, que muitas 
vezes é a principal refeição de milhares de crianças na Baixa-
da Santista, foi abordada pelos jornalistas durante a reunião 
emergencial realizada entre os prefeitos.

Necessidade. No encontro, o prefeito Paulo Alexandre Bar-
bosa afirmou que os restaurantes do Bom Prato seguirão 
abertos com a finalidade de suprir essa demanda, mas fica a 
questão se será suficiente para atender a todos.

Na Câmara. A vereadora Telma de Souza prometeu divul-
gar nos próximos dias algum anúncio sobre a questão e avi-
sou em sua página no Facebook que marcou uma reunião 
com os vereadores para discutir os impactos e as medidas 
necessárias para o enfrentamento ao Coronavírus.

Além disso. Ela diz que também está preocupada com a 
demanda que deverá aumentar junto à secretaria de Saúde 
e aproveitou para lembrar que já falava sobre a questão em 
janeiro.

Abre aspas. ‘Já alertei a necessidade do fornecimento da 
merenda para as crianças que precisarem - e não são poucas 
as que precisam dessa alimentação porque não a tem casa’.

Péssimo exemplo. Para fechar esta coluna: Deixar quase 
60 jornalistas em um saguão pequeno, abafado e sem ao 
menos ventilação adequada enquanto eles aguardam para 
falar sobre uma contaminação viral repassada pelo ar é, no 
mínimo, irônico.

LG RODRIGUES/DIÁRIO DO LITORAL

CONTRA
PONTO
Por LG Rodrigues e colaboradores

Brasileiro continua a 
deixar-se levar muito 
facilmente.
Felipe Mesquita sobre: 
Eleições 2020: Paulo 
Alexandre e Kenny têm 
empate técnico de forma 
espontânea

Ele tem hospital de 1ª 
linha para atendê-lo.
Eva Oliveira sobre: Bol-
sonaro ignora infectolo-
gistas, sai da quarentena 
e tem contato direto com 
pessoas

Estão se contamina-
do hoje graças a essas 
manifestações.
Thiago P Nascimento 
sobre: Bolsonaro ignora 
infectologistas, sai da 
quarentena e tem contato 
direto com pessoas

Passa e volta eleição e 
as opções são sempre 
as piores possíveis.
Mario Sergio Passos so-
bre: Eleições 2020: Paulo 
Alexandre e Kenny têm 
empate técnico de forma 
espontânea

É assim que a hu-
manidade tem que 
seguir.
Luana Gaspar sobre: 
Funcionária de faculdade 
cuida de bebê enquanto 
mãe faz prova em Santos e 
foto viraliza

Só assim para o povo 
sossegar dentro de 
casa.
Regiane Rafael sobre: 
Novas pancadas de chuva 
devem atingir a Região na 
próxima semana
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 A Todas as nove cidades da 
Baixada Santista estão oficial-
mente em alerta máximo des-
de ontem. Nesta segunda-fei-
ra (16), os prefeitos de Santos, 
Praia Grande, Guarujá, Cubatão, 
Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, 
Bertioga e a vice-prefeita de São 
Vicente fizeram uma reunião 
de mais de duas horas em que 
debateram 11 pontos que defi-
niram o fechamento de vários 
serviços e a paralisação de inú-
meros outros devido à pande-
mia de coronavírus.

Atualmente, a Baixada San-
tista possui mais de 30 casos 
suspeitos da doença aguardan-
do resultados de exames do Ins-
tituto Adolf Lutz. No Brasil, há 
neste momento mais de 200 
casos de coronavírus e o planeta 
já registra mais de 5 mil mortes 
por causa da patologia originá-
ria da China.

Devido à crescente apresen-
tada no Brasil, as autoridades 
municipais realizaram a reu-
nião e chegaram ao consenso 
que seguiriam as recomenda-
ções do Governo do Estado e, 
com isso, decidiram já nesta se-
gunda quinzena de março sus-
pender as aulas da rede públi-
ca. O fechamento das unidades 
educacionais será feito de for-
ma gradativa, mas os adminis-
tradores públicos determina-
ram que todas deverão estar 
fechadas até segunda-feira (23).

“Nosso objetivo foi definir 
medidas conjuntas e decididas 
por todos nós para as nove ci-
dades. Recomendaremos tam-
bém que as escolas particula-
res sejam fechadas já durante 
esta semana para tentar impe-
dir o mais rapidamente possível 
a proliferação da doença”, afir-
mou Paulo Alexandre Barbo-
sa, enquanto era acompanha-
do de todos os outros chefes 
da Região.

Na sequência, ele anunciou 
para esta terça-feira (17) tam-

Baixada 
Santista 
fecha as 
suas portas

CORONAVÍRUS. Para evitar cenário como da 
Itália, Região adota medidas preventivas

Chefes de gabinetes se encontraram com seus secretários de Saúde para analisar pandemia e decidiram fechar diversos órgãos 
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bém a suspensão por tempo 
indeterminado de todas as ati-
vidades públicas, mantendo 
apenas segurança, saúde e ou-
tros serviços como o Bom Pra-
to e abrigos dos municípios em 
pleno funcionamento. As visi-
tas hospitalares também não 
poderão mais ocorrer e apenas 
acompanhantes estarão autori-
zados a entrar com os pacientes 
em questão.

“Nós vamos permitir o tra-
balho em casa, no estilo home 
office, de acordo com a nature-
za do serviço prestado e autori-
zação das chefias imediatas de 
cada departamento da Prefeitu-
ra. Não tem ninguém liberado. 
Tudo será avaliado caso a caso 
para que seja feito um trabalho 
à distância”.

Todos os eventos públicos 
dentro das nove cidades foram 
suspensos independente de 
abrigarem mais ou menos de 
500 pessoas em seus ambien-
tes. Essa determinação afetou 
congressos e shows musicais. 
Mesmo os eventos que já esta-
vam marcados e autorizados 
pelas suas respectivas prefeitu-
ras foram cancelados.

“Somos o poder público e o 
exemplo tem que partir de nós. 
Nos eventos privados já esta-
mos suspendendo as permis-
sões e autorizações, as que já 
foram expedidas, também es-
tão canceladas. Por mais que 
um evento particular ocorra, a 
responsabilidade por conceder 
a permissão é nossa, é do muni-
cípio, então a gente vai agir para 
interromper também estas ati-
vidades”, explicou.

Barbosa também disse 
que está recomendando a 
restrição da movimentação 
de pessoal em locais privados 
fechados, como por exemplo, 
shopping centers, igrejas, ci-
nemas e outros tipos de cen-
tros comerciais.

Os nove municípios tam-

bém iniciarão campanhas com 
vídeos, faixas, cartazes e outros 
meios para divulgar métodos 
de prevenção mesmo que a Bai-
xada Santista ainda não tenha 
nenhum caso confirmado de 
coronavírus.

A medida também já pas-
sa a restringir a circulação de 
ônibus e vans turísticos que te-
nham como destino a Baixada 
Santista, o que significa que a 
Região está se fechando para a 
chegada de pessoas da Capital 

e outros Estados com o objeti-
vo de diminuir a circulação de 
pessoas e tentar impedir uma 
eventual contaminação.

“Precisamos evitar aqui o 
que aconteceu em outros locais. 
Nosso plano de contingência já 
foi encaminhado ao Governo 
Estadual e Federal. Esperamos 
muito que o Governo Federal 
dê uma atenção maior a estas 
questões, isto aqui é um pro-
blema muito grave e muito sé-
rio, mas se eles optarem por não 

“Somos o poder 
público e o 
exemplo tem que 
partir de nós. Nos 
eventos privados 
já estamos 
suspendendo 
as permissões e 
autorizações”, 
Paulo Alexandre

Mesmo como porta voz, Paulo Alexandre Barbosa afirmou que todas as decisões foram feitas em conjunto
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dar atenção à questão, nós, os 
municípios, agiremos por con-
ta própria”.

Os municípios também 
aproveitaram a reunião para 
anunciar a criação de um Co-
mitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus. O grupo agirá 
de forma conjunta para ado-
tar medidas mais rigorosas 
com o passar dos dias e man-
terá aberto, de forma perma-
nente, um canal de comuni-
cação que unirá as secretarias 
de saúde da Região para alte-
rar o planejamento inicial no 
caso da doença proliferar. O 
próximo encontro será reali-
zado em até 72 horas.

O Porto de Santos também 
adotará medidas similares e to-
dos os funcionários que atuam 
no cais deverão ter suas rotinas 
alteradas com o objetivo de im-
pedir que as pessoas possam ser 
infectadas durante os trabalhos 
com navios e tripulantes de em-
barcações que chegam de ou-
tros países.

Inicialmente, nenhuma me-
dida será adotada em relação 
às praias, como foi cogitado 
no Rio de Janeiro, e na questão 
da merenda escolar, o prefei-
to afirmou que a manutenção 
do Bom Prato foi realizada de-
vido a isso.

“Sabemos que tudo que es-
tamos anunciando aqui im-
pactará a vida dos caiçaras, 
sabemos que vai mudar drasti-
camente a rotina de muita gen-
te, mas nós trabalhamos com 
prioridade e a nossa prioridade 
nesse momento é preservar vi-
das”, conclui. (LG Rodrigues)

 A Os estoquistas de supermer-
cados da Região precisaram agi-
lizar suas rotinas e intensificar 
os trabalhos devido aos mora-
dores que esvaziaram as pra-
teleiras para fazer estoque em 
suas casas frente ao medo de 
que a pandemia de coronavírus 
possa criar na Baixada Santista 
um cenário parecido ao que é 
visto na Itália atualmente.

Os primeiros relatos de que 
as prateleiras dos mercados es-
tavam esvaziando com rapidez 
foram repassadas à redação do 
Diário do Litoral durante o fim 
de semana. Uma enfermeira, 
que prefere não se identificar, 
afirma que foi até a unidade do 
Hipermercado Extra, na Aveni-
da Ana Costa, para fazer com-
pras e encontrou alguns seto-
res vazios.

“Está uma loucura, está tudo 
vazio, não tinha ovo, não tinha 
hortifrúti, absolutamente nada. 
As pessoas vieram ao super-
mercado e limparam as prate-
leiras, não sobrou muita coisa 

Covid: estoquistas correm para encher prateleiras

Moradores de Santos enviaram fotos à redação do Diário do 
Litoral mostrando situação dos supermercados da cidade

DIVULGAÇÃO

pra gente levar pra casa”, afirma.
Essa situação, segundo ela, 

ocorreu durante a noite de do-
mingo (15). Nesta segunda-fei-
ra (16), após receber mais fotos 
de leitores e internautas, a Re-
portagem decidiu ir até o esta-
belecimento comercial citado 
anteriormente e se deparou 
com uma rotina bem diferen-
te daquela encontrada no local 
diariamente.

Setores alimentícios esta-
vam com as prateleiras prati-
camente vazias e era quase im-
possível encontrar produtos 
como macarrão e arroz expos-
tos para os clientes. Funcioná-
rios responsáveis pelo estoque, 
movimentação de maquinário 
e também pela administração 
do local atuavam simultanea-
mente e em ritmo de mutirão.

Pelo chão do supermercado, 
caixas e mais caixas de produ-
tos sendo recolocados às pres-
sas. Apesar disso, entretanto, o 
movimento no local era o pa-
drão para o horário e as filas não 

possuíam mais do que dois ou 
três clientes por vez, embora os 
carrinhos estivessem quase to-
dos cheios.

Em nota, a Rede Extra dis-
se que está “realizando altera-
ções na rotina de abastecimen-
to com o objetivo de agilizar 
a chegada e reposição de pro-
dutos, especialmente de itens 
alimentares e limpeza de alto 
giro”.

DETERMINAÇÃO.
Apesar das nove prefeituras 
terem anunciado medidas 
de combate à doença, não há, 
atualmente, nenhum tipo de 
restrição imposta pelo mu-
nicípio aos ambientes priva-
dos, salvo em casos como de 
locais que realizem apresen-
tações musicais. As adminis-
trações devem realizar nos 
próximos dias recomenda-
ções de restrições a ambien-
tes fechados, permitindo um 
número reduzido de pessoas 
nestes locais. (LG Rodrigues)

Ônibus de 
Cubatão têm 
álcool gel

 A Desde domingo (15), os 35 
ônibus da frota municipal da 
Viação Fênix circulam pela 
cidade de Cubatão com dis-
pensadores de álcool em gel 
para uso tanto da população 
quanto dos motoristas.

A medida foi tomada pela 
empresa como forma de evi-
tar a propagação do corona-
vírus nos veículos das linhas 
municipais de ônibus. A me-
dida é preventiva, uma vez 
que a cidade não possui casos 
suspeitos nem confirmados 
do Covid-19.

Outros dispensadores de 
álcool em gel foram insta-
lados na garagem para cui-
dados dos funcionários. A  
higienização dos veículos 
também foi reforçada a cada 
viagem. A iniciativa foi co-
mentada pelas redes sociais 
e elogiada pelos moradores 
da cidade. (DL)
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 A Cerca de 200 detentos es-
caparam no final da tarde 
desta segunda-feira (16) do 
Centro de Progressão Peni-
tenciária (CPP) de Mongaguá, 
o que representou a maior 
fuga em massa da Baixada 
Santista. No motim, sete fun-
cionários foram mantidos re-
féns e houve negociação até 
a liberação das vítimas, con-
cluída por volta das 21h30. 

Até a conclusão desta edi-
ção, cerca de 100 detentos ti-
nham sido recapturados. 

Os presos que escaparam 
deixaram a unidade pela por-
ta da frente e pelas laterais, no 
momento da contagem, e uti-
lizaram o sistema conhecido 
como “cavalo doido”, renden-
do funcionários. 

Duas fontes que atuam na 
segurança pública ouvidas 
pela Reportagem afirmam 
que um dos motivos da rebe-
lião, que não é isolada, já que 
houve outros motins em uni-
dades do Estado, pode ser o 
descontentamento da cúpu-
la do Primeiro Comando da Detentos escapam pela porta da frente da unidade; também houve fuga pelas laterais

REPRODUÇÃO

Cerca de 200 escapam de 
presídio em Mongaguá

FUGA EM MASSA. Sete funcionários foram mantidos reféns; motim terminou por volta das 21h30

Capital (PCC) com a rigidez do 
regime federal em que estão 
lideranças, incluindo o chefe 
máximo, Marcos Camacho, o 
Marcola, preso em Rondônia. 

Recentemente, segundo 
as fontes, houve um “salve” 
(ordem) da facção para que 
presos se recusem a ir a au-
diências judiciais, o que che-
gou a ser constatado em ca-
sos na Região.  Somaria-se a 
isso o descontentamento dos 
presos de semiaberto com a 
decisão judicial que suspen-
deu a próxima saída tempo-
rária por risco de contágio por 
coronavírus e eventual trans-
missão a outros detentos. 

O CPP tinha 2,7 mil deten-
tos, conforme os últimos da-
dos da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (SAP). A 
SAP afirmou que a unidade, 
por ser de regime semiaberto, 
não possui vigilância armada 
por determinação da legisla-
ção brasileira. “A pasta está to-
mando as devidas providên-
cias para sanar o problema”, 
diz. (Gilmar Alves Jr.)

IBGE abre 
mais de 
450 vagas 
temporárias

 A Um novo retrato da reali-
dade do Brasil será feito pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) com 
o Censo Demográfico 2020. 
Para isso, estão abertas, até 
dia 24 deste mês, inscrições 
para dois processos seletivos 
simplificados, com mais de 
450 vagas temporárias em 
Santos. Um para recensea-
dor (425 vagas) e outro para 
as funções de agente censi-
tário supervisor (ACS - 51) e 
agente censitário municipal 
(ACM - 6). 

As provas serão realizadas 
em duas datas - 17 de maio 
para ACM/ACS e 24 de maio 
para recenseador, permitindo 
ao candidato participar nos 
dois processos. Interessados 
podem se inscrever pelo site 
www.cebraspe.org.br.

A taxa de inscrição para as 
funções de nível médio é de 
R$ 35,80 e, para recenseador, 
de R$ 23,61. 

Valores podem ser pagos 
em qualquer banco, casa lo-
térica ou pela internet. Mais 
informações pelo 0800 061 
2020. (DL)

SANTOS

 A Um homem fez um gesto 
obsceno e mostrou suas par-
tes íntimas para sua vizinha 
de 70 anos, após pedidos para 
que ele abaixasse o volume do 
som. O caso aconteceu no bair-
ro Gaivota, em Itanhaém, no 
domingo (15).

Passava das 22h, quando, 
incomodada com o volume do 
som que vinha da casa do ho-
mem, a idosa se dirigiu até a 
janela da varanda de seu apar-
tamento para pedir que o ho-
mem abaixasse o som.

Segundo a vítima, a situa-
ção do volume excessivo vem 
se repetindo ao longo dos úl-
timos três anos. Porém, no úl-
timo domingo, segundo ela, 

Itanhaém: homem mostra pênis para vizinha hora do dia ou da noite.
O caso de domingo foi re-

gistrado na Delegacia Seccional 
de Itanhaém como ato obceno 
e perturbação de tranquilida-
de. A sequência da investigação 
será do 2º DP da Cidade. 

LEI DO SILÊNCIO.
Em Itanhaém, a Lei Municipal 
nº 4.252, também conhecida 
como Lei do Silêncio, garante o 
bem-estar da população, proi-
bindo sons com volume maior 
que 80 decibéis em qualquer 
horário, bem como das 22 às 7 
horas, a emissão de ruídos não 
deve ultrapassar 40 decibéis. 

A fiscalização cabe a Guar-
da Civil Municipal, que utiliza 
um aparelho chamado deci-
belímetro para a medição dos 
mesmos. A população deve de-
nunciar a infração pelos telefo-
nes 199 e 153. A multa é de 600 
Unidades Fiscais do Município 
(UFM’s), o que corresponde a 
R$2.130,00, e a cobrança vai di-
reto para o proprietário da re-
sidência. (DL)A fiscalização compete à Guarda Civil Municipal que utiliza um decibelímetro para a medição

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ITANHAÉM

após pedir que o vizinho res-
peitasse a ‘Lei do Silêncio’, o 
homem respondeu com gesto 
obsceno e mostrou suas partes 
íntimas para a mulher e sua fa-
mília, que estava na janela, in-
clusive para a filha, que conse-
guiu filmar a ação.

A mulher relata ainda que 
o homem sempre foi ríspido 
e grosseiro com os vizinhos, 
e que não respeita as ordens 
nem mesmo quando as auto-
ridades de segurança são acio-
nadas. Segundo a idosa, após 
a saída das autoridades, o ho-
mem costuma aumentar ain-
da mais o volume da música 
em seu apartamento. Os casos, 
diz ela, acontecem a qualquer 

Caso aconteceu no bairro Gaivota na noite 
do último domingo (15), após idosa pedir ao 
homem que abaixasse o volume do som

 A Os professores da rede pú-
blica de Praia Grande foram tra-
balhar ontem (16) vestidos com 
a cor preta, em protesto contra 
a violência sofrida por uma do-
cente na última sexta-feira (13). 

A professora Carolina Rive-
ro, ‘Carol’, afirma ter sido agredi-
da pela mãe de um aluno da Es-
cola Municipal Isabel Figueroa 
Brefere, localizada na rua João 
Ramalho, no bairro Aviação.

Carolina registrou boletim 
de ocorrência e prosseguirá 
com inquérito, segundo infor-
mação do diretor do setor jurí-
dico do Sindicato dos Servido-
res Municipais de Praia Grande, 
Márcio Teixeira de Souza.  

A professora passa bem e 
no retorno ao ofício, ontem, re-
cebeu flores das companheiras 
de trabalho. 

“Os servidores se reuniram 
cedo, antes das 8 horas, e houve 
uma pequena manifestação na 

Agressão à professora motiva 
protesto em Praia Grande

Docente registrou boletim de ocorrência e prosseguirá com inquérito. 
Ela passa bem e recebeu flores ao retornar ao trabalho, ontem 

REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS

é inaceitável e merece repulsa 
de toda a sociedade”.

Ele afirmou que agressões à 
professores, por alunos e fami-
liares, têm se tornado constan-
tes no Brasil e relatou que, há 15 
dias, uma aluna ameaçou es-
faquear um professor na Praia 
Grande.

ENQUADRAMENTO.
O sindicato luta também pelo 
enquadramento dos Atenden-
tes de Educação I no quadro 
do Magistério e pretende abrir 
negociação com o prefeito Al-
berto Mourão (PSDB), nos pró-
ximos dias.  

O assunto foi debatido em 
uma reunião, na noite da últi-
ma sexta-feira (13). Eles decidi-
ram convocar uma assembleia 
para esta quinta-feira (19), às 19 
horas, na colônia de férias dos 
trabalhadores na indústria de 
fiação e tecelagem.

No dia 9 deste mês, o prefei-
to informou ao sindicato que 
enviará nesta semana um pro-
jeto de lei à Câmara Municipal 
que visa ajustar os atendentes 
de educação II ao quadro do 
magistério. (Vanessa Pimentel)

entrada da escola. Nós chega-
mos pouco depois para conver-
sar com a diretoria da unidade e 
estamos à disposição da profes-
sora agredida”, explicou Márcio. 

Carol levou um soco no ros-

to após a mãe do aluno questio-
nar por que a professora havia 
mudado o filho dela de lugar. 

O presidente da entidade, 
Adriano Roberto Lopes da Silva, 
o ‘Pixoxó’, disse que “a situação 

 A O município de Santos ofi-
cializou, neste domingo (15), 
os pedidos de auxílio finan-
ceiro aos governos estadual 
e federal para a realização de 
obras emergenciais nos mor-
ros São Bento, Santa Maria, 
Cachoeira, Fontana, Pacheco, 
Marapé, Penha, Jabaquara e 
em equipamentos públicos 
afetados pelas chuvas.

A lista das intervenções 
é resultado de levantamen-
to realizado pela Defesa Civil 
de Santos que priorizou as ur-
gências. Dessa forma, as solici-
tações feitas neste momento 
são consideradas ‘nível zero’, 
ou seja, necessitam começar 
o mais rápido possível.

Ao governo do Estado de 
São Paulo foram encaminha-
das seis indicações de obras 
de restabelecimento, no valor 
total R$ 14.882.963,18 – pou-
co menos que os R$ 15 mi-
lhões prometidos pelo Estado 

Santos pede recursos 
para obras em morros

ao Município. Essas interven-
ções precisam ser concluídas 
em até seis meses, contados a 
partir de 3 de março.

Já ao governo federal, via 
Secretaria Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (ligada 
ao Ministério do Desenvol-
vimento Regional), foram lis-
tadas 22 obras, sendo nove 
em prédios municipais e 13 
em áreas públicas, perfazen-
do R$ 43.449.359,22. Estas in-
tervenções também preci-
sam ser concluídas em seis 
meses, mas contadas a par-
tir da liberação da verba pela 
União.

Neste momento, os pe-
didos estão sob análise dos 
entes da federação aciona-
dos. Outras 21 intervenções 
também foram levantadas 
pela Defesa Civil e entrarão 
em um próximo pedido de 
auxílio junto ao governo fe-
deral. (DL)

http://www.cebraspe.org.br/
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 D A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e 
smartphones, que facilita a consulta às declarações do IRPF 
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O 
crédito bancário 
para 72.546 con-
tribuintes do 
lote multiexer-
cício de resti-

tuição do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF), contem-
plando restituições residuais 
referentes aos exercícios de 
2008 a 2019, está sendo feito 
desde ontem (16) pela Receita 
Federal.

Ele totaliza R$ 240 mi-
lhões. Desse valor, R$ 104,186 
milhões são para contribuin-
tes com prioridade no rece-
bimento: 1.848 idosos acima 
de 80 anos, 11.528 entre 60 e 
79 anos, 1.621 contribuintes 

com alguma deficiência físi-
ca ou mental ou doença gra-
ve e 5.667 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o 
magistério.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuin-
te deverá acessar a página da 
Receita na internet, ou ligar 
para o Receitafone 146. Na 
consulta à página da Receita, 
serviço e-CAC, é possível aces-
sar o extrato da declaração e 
ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo pro-
cessamento. Nessa hipótese, 
o contribuinte pode avaliar as 
inconsistências e fazer a au-
torregularização, mediante 

Caso o valor não 
seja creditado, 
o contribuinte 
poderá contactar 
pessoalmente 
qualquer agência 
do BB ou ligar 
para a Central de 
Atendimento por 
meio do telefone 
0800-729-0001

IR: restituições já 
estão sendo pagas

Fique 
ligado 

SINDICAL

 A A onda crescente de quaren-
tenas e isolamentos por cau-
sa da pandemia de coronavírus 
aumenta os riscos de ataques 
de hackers, afirmou a Agência 
de Cybersegurança da União 
Europeia (Enisa).

Entre as recomendações bá-
sicas da Enisa para que o traba-
lho em casa não vire um pesa-
delo estão: só usar redes de wifi 
seguras, atualizar programas de 
antivírus, antimalwares e fire-
walls, executar varreduras con-
tra vírus e malwares antes de co-
meçar o trabalho, fazer backups 
frequentes, bloquear o acesso 
ao computador se estiver tra-
balhando em lugar comparti-
lhado, evitar entrar em sites não 
profissionais durante o traba-
lho se possível, usar aparelhos 
diferentes para a navegação 
profissional e a pessoal.

As empresas também de-
vem se precaver contra seques-
tro de dados e espionagem, 
baixando regras claras para o 
trabalho remoto.

Para os empregadores, a Eni-
sa recomenda informar clara-
mente aos funcionários as re-
gras de segurança, determinar 
quem deve ser acionado em ca-
sos de emergência e comuni-
car horários e contatos a todos, 
dar prioridade para a solução 
de casos de segurança, implan-

Home office faz subir 
risco de vírus e hackers

tar programas de encriptação e 
assinaturas eletrônicas se possí-
vel, fornecer computadores ex-
clusivamente para o trabalho, 
com os programas de seguran-
ça instalados. A agência euro-
peia também alertou para risco 
crescente de que mensagens so-
bre o coronavírus tenham pro-
gramas maliciosos de furto de 
dados.

E-mails com anexos sobre a 
doença ou pedindo para atua-
lizar senhas e outros dados são 
especialmente arriscados, e só 
devem ser acessados se a ori-
gem for segura e confirmada.

A agência recomenda não 
clicar em links nem abrir ane-
xos sem confirmar antes por 
telefone ou pessoalmente que 
a requisição é válida e o proce-
dimento é necessário. (FP)

E-mails com 
anexos sobre 
a doença ou 
pedindo para 
atualizar senhas 
e outros dados, 
por exemplo, são 
especialmente 
arriscados

 A Os cinco maiores bancos do 
país - Itaú Unibanco, Brades-
co, Santander, Banco do Brasil e 
Caixa - estão abertos a discutir 
a prorrogação, por 60 dias, do 
vencimento de dívidas de em-
presas, com destaque para mi-
cro e pequenos negócios, que 
venham a enfrentar problemas 
por causa do avanço do corona-
vírus no Brasil.

A medida foi anunciada on-
tem (16) pela Febraban (federa-
ção que representa os bancos).

A iniciativa dos bancos 
acompanha uma decisão do 
CMN (Conselho Monetário Na-
cional). Em reunião ontem, o ór-
gão superior do sistema finan-
ceiro anunciou medidas que 
liberam instituições financei-
ras para garantir fluxo de caixa 
às empresas que possam ter a 
rotina dos negócios afetada por 

uma redução ou mesmo pela 
paralisação das atividades com 
o avanço da doença no país.

Segundo a entidade, os ban-
cos associados estão “sensíveis 
ao momento de preocupação 
dos brasileiros com a doença 
provocada pelo novo coronaví-
rus, e vêm discutindo propostas 
para amenizar os efeitos negati-
vos dessa pandemia no empre-
go e na renda”.

Na avaliação dos bancos, 
há risco de “choque profundo, 
mas de natureza essencialmen-
te transitória”.

A Febraban também desta-
cou que os bancos estão engaja-
dos em colaborar com a promo-
ção de medidas de estímulo à 
economia. A rede de agências e 
canais de atendimento ficarão à 
disposição do público para pres-
tar esclarecimentos. (FP)

Bancos já discutem 
negociar vencimentos

 A O mercado financeiro 
reduziu suas expectativas 
para a taxa básica de juros, 
a inflação e o crescimento 
do país, mas passou a ver 
o dólar mais alto este ano, 
de acordo com a pesquisa 
Focus divulgada pelo Ban-
co Central nesta segunda-
-feira (16).

O levantamento semanal 
apontou que a previsão é 
de um corte de 0,25 ponto 
percentual na Selic na re-
união do Copom de quar-
ta-feira (18), levando a taxa 
dos atuais 4,25% para 4,00%. 
Além disso, os economistas 
passaram a ver a Selic a 3,75% 
no final deste ano, de 4,25% 
antes. Para 2020 a projeção 
caiu para 5,25%, de 5,50%.

O Top-5, grupo dos que 
mais acertam as previsões, 
passou a ver a Selic a 3,38% 
na mediana das estimativas 
este ano, de 3,50%, enquan-

to que para 2020 o cenário 
permaneceu em 5%.

Para o PIB (Produto In-
terno Bruto), a estimativa 
de crescimento em 2020 foi 
reduzida em 0,31 ponto per-
centual, a 1,68%. Para o ano 
que vem, continua sendo 
esperada uma expansão de 
2,50%.

Para a inflação, a alta do 
IPCA passou a ser calculada 
em 3,10% e 3,65% respectiva-
mente neste ano e no próxi-
mo, de 3,20% e 3,75% na se-
mana anterior.

O centro da meta oficial 
de 2020 é de 4% e, de 2021, 
de 3,75%, ambos com mar-
gem de tolerância de 1,5 pon-
to percentual para mais ou 
menos.

Por outro lado, com o dó-
lar batendo sucessivos re-
cordes ante o real, a moeda 
passou a ser calculada 4,35.
(FP)

Covid-19 faz mercado 
reduzir estimativas

 D Medida facilita a renegociação de operações de crédito de empresas e de famílias 

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA USP

Coronavírus: governo 
facilita renegociação

BANCO CENTRAL. Iniciativas divulgadas ontem (16) permitirão uma atuação anticíclica 
do sistema financeiro para conter danos dos efeitos da doença à economia do país

O 
governo anun-
ciou ontem (16) 
que vai flexibi-
lizar os requeri-
mentos de ca-

pital dos bancos, liberando 
mais dinheiro na economia, e 
facilitar a renegociação de dí-
vidas de empresas e pessoas 
físicas. Segundo o Banco Cen-
tral (BC), as iniciativas permi-
tirão uma atuação anticícli-
ca do sistema financeiro para 
conter danos dos efeitos do 
novo coronavírus à economia 
do país.

A primeira medida facili-
ta a renegociação de opera-
ções de crédito de empresas 
e de famílias que possuem 
boa capacidade financeira e 
mantêm operações de crédito 
regulares e adimplentes em 
curso.

Segundo o BC, a ação per-
mitirá ajustes de fluxos de 
caixa, o que contribuiria para 
a redução dos efeitos do vírus. 
A medida dispensa os bancos 
de aumentarem o provisiona-
mento no caso de repactua-
ção de operações de crédito 
que sejam realizadas nos pró-
ximos seis meses. Segundo 
o BC, estima-se que R$ 3,2 tri-
lhões de créditos sejam qua-
lificáveis a se beneficiar dessa 

medida, cuja renegociação 
dependerá do interesse e da 
conveniência das partes.

A segunda medida expan-
de a capacidade de uso de ca-
pital dos bancos para que eles 
tenham melhores condições 
para eventuais renegociações 
dessa primeira medida e tam-
bém para manter o fluxo de 
concessão de crédito.

Na prática, de acordo com 

o BC, a medida amplia a folga 
de capital (diferença entre o 
capital efetivo e o capital mí-
nimo requerido), dando mais 
espaço e segurança aos ban-
cos para manterem seus pla-
nos de concessões de crédi-
to ou mesmo ampliá-los nos 
próximos meses. O BC afirma 
que os colchões de capital de-
vem ser usados em momen-
tos adversos.

A medida reduz o chama-
do Adicional de Conservação 
de Capital Principal de 2,5% 
para 1,25% pelo prazo de um 
ano, ampliando a folga de ca-
pital do sistema financeiro 
nacional em R$ 56 bilhões, o 
que permitiria aumentar a 
capacidade de concessão de 
crédito em torno de R$ 637 
bilhões.
(FP)

entrega de declaração retifica-
dora. A Receita disponibiliza 
ainda aplicativo para tablets 
e smartphones, que facilita 
a consulta às declarações do 
IRPF e situação cadastral no 
CPF. Com ele será possível con-
sultar diretamente nas bases 
da Receita Federal informações 
sobre liberação das restitui-
ções do IR e a situação cadas-
tral de uma inscrição no CPF. 

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá fazer requerimento 
por meio da Internet, me-
diante o Formulário Eletrôni-
co - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente 
no e-CAC, no serviço Extrato 
do Processamento da DIRPF. 
(AB)

CSS Consultas S/A
CNPJ 58.128.992/0001-17

Demonstrações Financeiras (R$ 1,00) Matriz e Filial
Relatório da Diretoria: Prezados Senhores: Cumprindo obrigações legais e estatutárias, apresentamos aos Srs. Acionistas o Balanço de 2019. A Diretoria

Diretoria:
 Evandro Rambaldi e Matos Maria Áurea de Souza Ronaldo Valente Garibaldi
 CPF 622.434.466-34 (Diretor Superintendente) CPF 884.014.808-68 (Diretora Financeira/Administrativa) 1SP218229/O-9 (Contador)

Notas explicativas: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas 
baseadas nas práticas contábeis adotadas no Brasil. Resumo das Principais 
práticas contábeis: 
A) Apuração de resultado: O resultado das operações é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência do exercício. 
B) Ativo Circulante e Realizável a longo prazo: Os estoques estão avaliados 
ao custo médio de aquisição. Demais Ativos Circulantes e Realizáveis a 
Longo Prazo são apresentados ao valor líquido de realização. 
C) O Imobilizado é registrado pelo valor de aquisição. A depreciação é 
calculada pelo método linear e considera o tempo de vida útil dos bens. 

No Realizável a Longo Prazo os valores apresentados são referentes à 

Depósitos Judiciais e também empréstimos concedidos a terceiros. 

D) O Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo são demonstrados pelos 

valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

respectivos encargos, variações monetárias e juros incorridos até a data do 

balanço. 

E) No Exigível a Longo Prazo também encontram-se registrados valores de 

débitos federais reparcelados conforme lei 12.996/14 referentes dívidas até 

dezembro/2013 (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS), assim como valores 

que sofreram parcelamentos ordinários e parcelamentos simplificados, na 

PGFN e também na SRF, como impostos e contribuições (PIS, COFINS e 

INSS). Registramos também neste grupo, valores parcelados ordinariamente 

da dívida com Prefeitura Municipal de Santos. 

F) O IRPJ e a CSLL referente lucro presumido. 

G) A filial de Praia Grande não teve movimentação de receita.

Balanço Patrimonial (R$ 1,00)
Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante 811.906 2.150.426
Caixa e Bancos 302 186
Clientes a Receber – –
Impostos a Recuperar – 1.185.676
Adiantamento a Fornecedores 5.000 –
Cobrança Jurídica 674.769 674.769
Outras Contas – 24.607
Despesas Período Seguinte 131.834 265.188
Ativo Não Circulante 26.434.379 26.975.621
Realizável a Longo Prazo 15.956.818 16.123.291
Depósitos Judiciais Trabalhistas 1.061.352 1.044.428
Depósitos Judiciais Cíveis 279.957 464.200
Empresa Santista Serviços Hospitalares 5.959.628 5.958.782
Universum Participações 2.680.000 2.680.000
PRV Estates Administradora de Bens Ltda. 477.333 477.333
Cobrança Jurídica 5.498.547 5.498.547
Investimentos 9.696.142 9.658.900
Participações CECMM Litoral – –
CS Santos Empreendimentos Imobiliários 9.696.142 9.658.900
Imobilizado 641.419 1.043.430
Imobilizado Depreciável 12.482.616 12.428.177
(–) Depreciação Acumulada (11.841.198) (11.384.747)
Intangível 140.000 150.000
Fundo de Comércio 150.000 150.000
(–) Amortização Acumulada (10.000) –
Total Geral do Ativo 27.246.284 29.126.047

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante 6.399.473 2.236.235
Fornecedores 35.441 –

Encargos a Pagar 618 618

Reclamações Trabalhistas 5.371 42.691

Impostos e Contribuições a Recolher 7.478 123.870

Empréstimos e Financiamentos 5.293.576 799.001

Aluguéis a Pagar 15.580 –

Outros Débitos a Curto Prazo 1.041.409 1.270.055

Passivo Não Circulante 30.623.725 34.237.080
Exigível a Longo Prazo 30.623.725 34.237.080
Provisão Depósitos Judiciais 438.928 438.928

Provisão Taxa Lixo Séptico - P.M.S. – –

Parcelamento INSS - RFB – 485.082

Parcelamento Lei 12.996/14 8.607.146 11.385.796

Parcelamento PIS/COFINS - RFB – –

Parcelamentos PGFN – –

Parcelamento PERT MP 783/2017 6.306.212 6.977.141

Empréstimos e Financiamentos Diversos 17.492.250 17.492.250

Encargos Financeiros a Transcorrer (2.220.810) (2.542.117)

Patrimônio Líquido (9.776.914) (7.347.267)
Capital Social 5.555.000 5.555.000

Ajuste Períodos Anteriores 147.000 –

Prejuízo Acumulado (15.478.914) (12.902.267)

Total Geral do Passivo 27.246.284 29.126.047

Demonstração Lucros (Prejuízos) Acumulados (R$ 1,00)
31/12/2019 31/12/2018

Saldo Resultado Inicial (12.902.265) (11.264.498)
(+) Resultado Exercício (2.576.646) (1.637.769)
(=) Resultado Acumulado (15.478.912) (12.902.265)
(+) Reversão e Ajustes 147.000 –
(+) Ajuste períodos anteriores 147.000 –
Saldo Resultado final (15.331.912) (12.902.265)

Demonstração de Resultados (R$ 1,00) 31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional Bruta 720.853 4.383.438
Receita Locação Ativo Intangível 716.523 4.383.438

Receita Particulares 4.330 –

(–) Deduções da Receita Operacional Bruta (26.441) (180.443)
(–) Impostos - ISS (130) –

(–) Impostos - COFINS (21.626) (148.300)

(–) Impostos - PIS (4.686) (32.144)

Receita Operacional Líquida 694.412 4.202.995
(–) Custos dos Serviços Vendidos (521.011) (461.347)

Lucro Operacional Bruto 173.401 3.741.648
(–)Despesas Operacionais (3.047.823) (1.866.966)
(–) Despesas com Vendas (315.156) (729.973)

(–) Despesas Administrativas (111.313) (127.258)

(+/–) Resultado Financeiro (1.529.704) (1.009.735)

(–) Despesas Financeiras (1.536.637) (1.270.501)

(+) Receitas Financeiras 6.933 260.766

(+/–) Outras Despésas Operacionais (1.091.651) –

(–) Outras Despesas Operacionais (1.091.651) –

Lucro Operacional Líquido (2.874.422) 1.874.682
(+/–) Resultado não Operacional 372.044 (2.970.872)
(–) Despesa não Operacional (539) (2.972.138)

(+) Receita não Operacional 162 –

(+) Ganhos de Equivalência Patrimonial 372.420 1.265

Lucro antes do Imposto Renda - LAIR (2.502.379) (1.096.191)
(–) Provisão IRPJ e CSLL (74.268) (541.578)
(–) Imposto de Renda (52.869) (391.866)

(–) Contribuição Social sobre Lucro Líquido (21.399) (149.712)

Lucro/Prejuízo do Exercício (2.576.646) (1.637.769)

Demonstração de Fluxo de Caixa (R$ 1,00) 31/12/2019 31/12/2018
A) Atividades Operacionais: (1.102.895) 2.341.459
I - Lucro Líquido ajustado: (2.110.195) (1.061.153)
Prejuízo/Lucro líquido após IR (2.576.646) (1.637.769)
(+/–) Itens que não afetam o caixa
Depreciações e amortizações 466.451 576.616
II - Variações de Ativos Circulantes
 Operacionais: 1.338.637 2.920.305
Almoxarifado – –
Clientes a Receber – 2.618.226
Impostos a Recuperar 1.185.676 –
Adiantamentos (5.000) 271.198
Cobrança Jurídica – –
Outros Créditos 24.607 120.426
Despesas Período Seguinte 133.353 (89.544)
III - Variações de Passivos Circulantes
 Operacionais: (331.336) 482.307
Fornecedores 35.441 (38.281)
Pessoal e Encargos a Pagar – –
Impostos e Contribuições (116.393) 57.996
Outros Débitos (213.065) 419.901
Reclamações Trabalhistas a Pagar (37.320) 42.691
B) Atividades de Investimento: 74.792 89.569
Realizável a Longo Prazo 166.473 (204.589)
Investimentos societários (37.242) 444.159
Ativo imobilizado e Intangível (54.440) (150.000)
C) Atividades de Financiamento: 1.028.219 (2.435.409)
Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo 4.494.575 (2.435.409)
Passivos a longo prazo - Empréstimos 
 e Parcelamentos (3.613.355) –
Capital Social – –
Ajuste Reavaliação Patrimonial 147.000 –
Total das Atividades (=) 116 (4.380)
Saldo final de caixa, bancos e 
 aplicações financeiras 302 186
Saldo inicial de caixa, bancos e 
 aplicações financeiras 186 4.566
Variação no Caixa (=) 116 (4.380)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (R$ 1,00)

Títulos Capital
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 31/12/2018 5.555.000 (12.902.267) (7.347.267)
Ajuste Periodos Anteriores – – 147.000

Resultado do Exercício – (2.576.646) (2.576.646)
Saldos em 31/12/2019 5.555.000 (15.478.914) (9.776.914)



A6diariodolitoral.com.br

TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2020 

Rodízio Capital

Não podem circular na 
cidade de São Paulo das 
7h às 10h e das 17h às 20h.
Nos  finais de semana 
não há rodízio       Valor da 
multa é de R$ 130,16.

Dinheiro

SUSPENSO

por tempo
indeterminado

 Compra Venda

Dólar comercial (em R$) 5,048 5,049
Dólar turismo (em R$) 4,84 5,24
Euro (em R$) 5,567 5,569

Fundo Social. A magia Pascal está no ar! Já pensou em 
comprar produtos com preços acessíveis e ajudar o pró-
ximo? O Fundo Social de Solidariedade de São Vicente 
(FSS-SV) promove a primeira edição do Bazar de Páscoa. 
A ação teve início nesta segunda-feira (16) e segue até 
esta sexta- feira (20), das 10h às 16h, no Paço Municipal, 
situado à Rua Frei Gaspar, 384, no Centro. 

O que tem de bom? Quem conferir o bazar, poderá 
comprar diversos itens, como guirlanda pascal, cestas 
de chocolate, kits e enfeites. Todos estes produtos foram 
confeccionados por voluntárias do FSS-SV, que também 
criaram materiais voltados ao Dia das Mães, como pano 
de prato, puxa-saco, protetor de porta, almofada, toalha 
de rosto e porta controle remoto. A entrada é gratuita. 
Todo valor arrecadado será destinado a projetos sociais 
do Fundo Social de Solidariedade.

Obras. A Prefeitura de Bertioga está realizando obras 
em diversos bairros da cidade. Agora é a vez do bairro do 
Maitinga, loteamento conhecido como Vila Agaó. Cinco 
ruas vão receber os serviços de infraestrutura urbana, 
com galeria de microdrenagem e pavimentação. São 
mais de nove mil e quinhentos metros quadrados que 
serão pavimentados.

Emprego. O PAT de Bertioga (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) disponibiliza duas novas vagas de emprego 
para os moradores da Cidade. Os candidatos interessa-
dos e compatíveis ao perfil solicitado pelo empregador 
devem ir ao Espaço Cidadão Centro com os seguintes 
documentos: Carteira de Trabalho, PIS, RG e CPF. O PAT 
Bertioga fica na Avenida Anchieta, 392, Centro. Os aten-
dimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas. Para mais informações, os interessados 
devem ligar para o telefone (13) 3319-9700. As vagas são 
para Vidraceiro - com experiência em carteira de traba-
lho e habilitação mínima B. Escolaridade: Ensino Funda-
mental completo. E Atendente de loja – experiência em 
carteira de trabalho na área de pet shop, conhecimento 
básico em informática e habilitação na categoria A ou B. 

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SÃO VICENTE

DIEGO BACHIÉGA/PREFEITURA DE BERTIOGA

NOTAS

 D A Guarda Civil Municipal (GCM) 
de Itanhaém acaba de receber dois 
cães da raça pastor belga Malinois 
para reforço no patrulhamento, 
que atuarão em ações preventivas 
e comunitárias, e servirão de apoio 
às forças policiais em operações 
de busca de armas, entorpecentes 
e contenção de suspeitos. Os 
cães, ambas fêmeas, estão sob os 
cuidados e o comando da GCM, 
e recebem treinamentos diários 
para atuação nas ruas. A Luna 
(foto) tem um ano e oito meses. 
Já o filhote, ainda sem nome, tem 
apenas quatro meses. 

DIVULGAÇÃO

Cães 
reforçam 
GCM

IMAGEM DO DIA

Fases da lua

Minguante
14/04 - 19h56

Nova
24/03 - 6h28

Crescente
01/04 - 7h21

Cheia
07/04 - 23h35

A
s escolas muni-
cipais de Santos 
iniciam, nes-
ta quarta (18), 
a votação para 

eleição para os projetos 
Grêmio Estudantil, Câma-
ra Jovem e Aluno Ouvidor. 
A novidade, este ano, é que 
o processo para escolha dos 
representantes será seme-
lhante ao processo eleito-
ral brasileiro, com o uso de 
urnas eletrônicas. Nos anos 
anteriores já havia a partici-
pação de mesários e fiscais, 

voto secreto e apresentação 
de documentos para libera-
ção da votação, processos 
que permanecem este ano.

Serão 16 urnas eletrôni-
cas, feitas a partir de um no-
tebook e tablets touch in-
seridos em uma estrutura 
de madeira produzida pela 
Ecofábrica Criativa. Os equi-
pamentos eletrônicos serão 
conectados ao aplicativo 
“Aperta Quem”, que já esta-
rá com a relação preestabe-
lecida dos candidatos.

As eleições serão reali-

Escolas de Santos
utilizam urnas 
eletrônicas

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SANTOS

O recurso será aplicado nas votações de 
grêmio, Aluno Ouvidor e Câmera Jovem 

zadas em 26 unidades mu-
nicipais e são voltadas a alu-
nos do fundamental I e II. A 
primeira escola a receber o 
processo de votação será a 
Lourdes Ortiz (Aparecida), 
no dia 18. As demais esco-
las realizarão as votações 
até o dia 24. Os eleitos per-
manecerão na função até o 
fim deste ano letivo, com a 
missão de serem os repre-
sentantes da comunidade 

escolar na reivindicação e 
sugestão de melhorias para 
o local onde estudam. Os 
que tomarem posse serão 
capacitados por equipes da 
Ouvidoria sobre temas en-
volvendo o papel do aluno 
como protagonista do am-
biente escolar, Controle e 
Transparência, o trabalho da 
Ouvidoria e também a atua-
ção de mediadores dentro 
das escolas.

 D As urnas serão usadas nas votações estudantis

A terceira etapa das 
obras de duplicação da 
Avenida Quarentenário, 
na Área Continental do 
Município de São Vicente, 
chega à fase de conclusão. 
O trecho, que vai da Rua 
Treze à Avenida Ulisses 
Guimarães, totalizando 
360 metros de extensão, 
está recebendo base com 
rachão, material utilizado 
para drenagem, terraple-
nagem. Também foi pro-
videnciada a colocação de 
Brita Graduada Simples 
(BGS) – uma composição 
de faixas de granulome-

tria de pedras.
Na próxima semana, 

tem início o asfaltamen-
to da primeira camada e 
a pista de rolamento deve 
ser finalizada em 15 dias. 
O projeto também con-
templa a continuação da 
ciclovia, construída simul-
taneamente às obras da 
avenida. No total, foram 
quatro meses de serviços 
nesta etapa.

A Avenida Quarentená-
rio é uma das principais 
vias da área continental, 
permitindo acesso a todos 
os bairros da região.

Importante via chega
à etapa final de obras

20° 34° 21° 31°

21° 30°

21° 32°

23° 33°

22° 34°

21° 29°

22° 27°22° 30°

21° 28°

22° 29°

23° 29°
22° 32°

21° 30°

22° 30°

23° 29°

22° 27°

06:15

11:28

16:40

0,5m

1,0m

0.3m

0.5m

7 km/h

30°

COMUNICADO URGENTE

EM RESPEITO ÀS ORIENTAÇÕES 
DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DO GOVERNO 

DE ESTADO DE SÃO PAULO, 
O EVENTO ESTÁ CANCELADO E SERÁ 

REMARCADO PARA OUTRA DATA.
CONTAMOS COM A 

COMPREENSÃO DE TODOS.
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Vacina da 
gripe em SP 
começa dia 23

 A A vacinação contra a gripe 
em São Paulo se inicia em 23 
de março, conforme orienta-
ção do Ministério da Saúde. O 
primeiro grupo a ser atendido 
será o de idosos e o de profis-

sionais da área de saúde.
A reportagem da Gazeta te-

lefonou para quatro UBSs da 
zona sul (Autódromo, Jardim 
República, Jordanópolis, Jar-
dim Cliper), uma da zona nor-

te (Vila Dionísia) e duas da zona 
leste (Artur Alvim e Vila Grana-
da). A resposta de todas é que a 
vacinação começa no dia 23. A 
Capital tem casos confirmados 
de H1N1 neste ano.

A Secretaria Municipal da 
Saúde e a Coordenadoria de Vi-
gilância em Saúde (Covisa) in-
formaram na última sexta (13) 
que em 2020 houve 146 casos 
notificados de SRAG (Síndro-

me Respiratória Aguda Grave) 
hospitalizados na Capital. “Des-
tes, 10 foram confirmados para 
influenza A H1N1 (pdm09), 4 
para influenza A não subtipa-
do e 9 para influenza B”. (GSP)

 A O aumento de casos con-
firmados do novo coronaví-
rus fez com que o governo 
e a prefeitura de São Paulo 
implantassem medidas de 
prevenção contra a Covid-19. 
Com as medidas entrando em 
prática nesta segunda-feira, a 
cidade registrou um trânsi-
to abaixo da média. De acor-
do com a CET (Companhia 
de Engenharia de Tráfego), 
em alguns pontos da cidade 
o trânsito chegou a cair pela  
metade.

Com o avanço da Covid-19, 
o governo suspendeu aulas 
em escolas e universidades 
públicas. Algumas redes pri-
vadas de escolas e universida-
des também aderiram à medi-
da preventiva.

A CET registrou na última 
segunda-feira (9) uma len-
tidão de 86 quilômetros. Já 
nesta segunda-feira, o sistema 
divulgou 49 quilômetros de 
lentidão. Normalmente, a mé-
dia para a manhã da capital 
paulista é de 75 quilômetros.

Os índices registrados pela Nesta segunda, o sistema divulgou 49 km de lentidão; normalmente, a média para a manhã é de 75 km

REPRODUÇÃO TV GLOBO

CET registra trânsito abaixo 
da média na capital paulista

CAPITAL. As medidas preventivas contra o novo coronavírus entraram em vigor nesta segunda-feira

CET na última segunda-feira 
foram:

07h: 20km, média entre 29 
e 43 km;

08h: 66 km, média entre 
51 e 69km;

09h: 86 km, média entre 
63 e 87 km.

Após o aumento de casos 
confirmados e as medidas 
preventivas pelo governo, a 
CET registrou um índice de 
congestionamento menor:

7h: 18 km, média entre 30 
e 42km;

8h: 51 km, média entre 56 
e 68km;

9h: 49km, média entre 67 
e 83km. (GSP)

Prefeito é 
criticado por 
suspender 
feira de artes

 A O prefeito de Embu das 
Artes, Ney Santos, anunciou 
no domingo (15) a suspen-
são da tradicional feira de 
artes no Centro Histórico 
do município, por causa do 
novo coronavírus. De acordo 
com o portal “Verbo Online”, 
o mandatário virou alvo de 
críticas de expositores pela 
medida considerada exces-
siva e unilateral.

Os trabalhadores do local 
afirmam que a feira ocorre 
a céu aberto e que depen-
dem da atividade para so-
breviverem. A revolta se deu 
também por não terem sido 
ouvidos pela gestão munici-
pal antes da medida ter sido  
decretada. 

“Fiquei chateada porque 
não falaram diretamente co-
nosco antes, explicando para 
a gente. Só impôs. Sabemos 
da preocupação do corona-
vírus, mas também temos 
argumentos para a feira con-
tinuar: não ser em lugar fe-
chado, ser a céu aberto, e não 
ter nenhum caso na cidade”, 
reclamou uma artista da fei-
ra à reportagem. (GSP)

EMBU DAS ARTES

Com o avanço 
da Covid-19, 
o governo 
suspendeu aulas 
em escolas e 
universidades 
públicas
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APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS

OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

 A O Ministério da Saúde vai 
disponibilizar um total de  
R$ 424 milhões para todos os 
estados para o custeio de ações 
e serviços de média e alta com-
plexidade - como internações 
hospitalares - relacionadas ao 
enfrentamento da circulação 
do novo coronavírus no Brasil.

A designação dos recursos 
foi publicada em edição ex-
tra do Diário Oficial da União 
nesta segunda-feira (16). Os  
R$ 424 milhões são parte dos 
R$ 5 bilhões liberados pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro na últi-
ma sexta (13) para o combate 
ao novo coronavírus.

O dinheiro será disponi-
bilizado em parcela única aos 
estados e ao Distrito Fede-
ral levando em conta dados  
populacionais.

“A distribuição dos recur-
sos aos estados e Distrito Fede-
ral corresponde a R$ 2,00 (dois 
reais) per capita, conforme pro-
jeção do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
para 2020”, diz o texto. Com 
isso, São Paulo será o principal Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fala sobre a situação do coronavírus no País

Antonio Cruz/ Agência Brasil

Saúde vai distribuir R$ 424 mi 
para o combate ao coronavírus

VERBA. Ministério da Saúde vai disponibilizar verba a estados para o custeio de ações relacionadas ao Covid-19

destino da verba, num total de 
R$ 92 milhões.

Na sexta-feira, Bolsonaro 
publicou uma Medida Provi-
sória que liberou um total de 
4,8 bilhões diretamente ao Mi-
nistério da Saúde.

Ainda como medidas de 
combate ao novo coronavírus, 
a pasta informou a governa-
dores e secretários estaduais 
de saúde que vai alugar, ime-
diatamente, 540 leitos de UTI 
para equipar hospitais.

A previsão é que cada esta-
do receba ao menos dez leitos 
extras em até dez dias.

Os demais devem ser distri-
buídos conforme a população 
de cada estado, afirma o presi-
dente do Conass (conselho na-
cional de secretários de saúde), 
Alberto Beltrame. 

O Ministério da Saúde in-
formou na tarde de ontem que 
o número de casos do novo co-
ronavírus no Brasil subiu para 
234 confirmados e 2.064 sus-
peitos. Outros 1.624 casos já ti-
veram a suspeita descartada. 
(FP)

Janaina 
defende 
afastamento 
de Bolsonaro 

 A A deputada estadual Janai-
na Paschoal (PSL-SP) afirmou 
que o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) deve sair do 
cargo após ter contrariado seu 
próprio ministro da Saúde e, 
em meio à pandemia de coro-
navírus, ter tocado em apoia-
dores durante manifestação 
a seu favor no domingo (15), 
em Brasília. “Esse senhor tem 
que sair da Presidência da Re-
pública, deixa o Mourão, que 
entende de defesa, conduzir 
a nação”, pediu Janaina nesta 
segunda (16), em discurso na 
Assembleia.

“Como um homem que 
está possivelmente infectado 
vai para o meio da multidão? 
[...] Ele tá brincando? Ele acha 
que pode tudo? As autoridades 
têm que se unir e pedir pra ele 
se afastar. Não temos tempo 
para um processo de impea-
chment.” Pela primeira vez, Ja-
naina afirmou que se arrepen-
deu do seu voto. A deputada 
também dirigiu críticas a João 
Doria (PSDB) por, na avaliação 
dela, não ter tomado medidas 
suficientes contra o coronaví-
rus. (FP)

CRISE

Bolsonaro 
alerta para 
possível golpe

 A O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta segunda-
-feira que há uma “luta pelo 
poder” no combate à pan-
demia do coronavírus no  
Brasil. 

Ele reclamou dos ataques 
dos presidentes da Câmara 
e do Senado, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) e Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), respectivamente, 
e afirmou que, depois de 15 

meses “levando pancada”, 
agora vai começar a revidar.  

Questionado sobre a pos-
sibilidade de ser alvo de um 
pedido de impeachment, 
Bolsonaro respondeu que 

“seria um golpe se isolar 
chefe do Executivo por in-
teresses que não sejam re-
publicanos”.

“Está em jogo uma dis-
puta política por parte des-

ses caras [Maia e Alcolum-
bre]”, afirmou o presidente 
Jair Bolsonaro em entrevis-
ta ao apresentador José Luiz 
Datena, na “Rádio Bandei-
rantes”. (EC)
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A 
Globo anunciou on-
tem a chegada de 
Monique Alfradique, 
para fazer os bastido-
res, e do chef Rafael 

Costa e Silva ao reality “Mestre 
do Sabor”. José Avillez, que che-
gou a fazer algumas gravações 
para a nova edição, deixou o 
programa e voltou a Portugal. 
Justificou que precisa ficar ao 
lado do seu pessoal, por causa 
do coronavírus.

TV TUDO
Esquema de série. Essa decisão 
sobre as novelas da Globo será 
tratada basicamente como “Fi-
nal de Temporada” -  cada uma 
deixando um gancho impor-
tante para sua retomada, que 
ninguém sabe quando acon-
tecerá. É a orientação passada 
para todos os autores.

Entretenimento. Assim como 
o “Mais Você”, o “Altas Horas”, 

Novos integrantes do Serginho Groisman, do jei-
to que é e com a presença de 
público, teve as suas grava-
ções canceladas. Uma outra 
maneira está sendo analisada 
para que os trabalhos do pro-
grama não sejam interrompi-
dos e suspensa a sua exibição. 

Sem saída. Assim como em 
todo lugar, também nas emis-
soras de televisão o drama do 
coronavírus está muito pre-
sente.  Preocupando e levan-
do a todos a tomar medidas 
emergenciais 

Gravações suspensas. No 
SBT, por exemplo, as grava-
ções dos programas Silvio 
Santos, Raul Gil e “A Praça é 
Nossa” estão suspensas por 
tempo indeterminado. Por 
enquanto, “Domingo Legal” 
e “Eliana” devem seguir nor-
malmente, mas sem plateia.

Mesma situação. Na Record, 
ontem, a gravação do “The 
Four”, da Xuxa, foi mantida. 
Porém, com plateia mínima. 

Num auditório para quase 
500 pessoas, só 30 foram au-
torizadas a entrar. 

Outro problema. “Gênesis”, 
a próxima bíblica da Record, 
segue com suas gravações no 
Marrocos, um país que tam-
bém vem adotando cuida-
dos com relação à doença.  Os 
voos de alguns lugares da Eu-
ropa, por exemplo, foram  
suspensos. 

Roteiro. Não há, no entan-
to, nenhuma garantia que 
“Gênesis” irá estrear em abril, 
como a princípio se confir-
mou. Elenco e equipe no Mar-
rocos estão sendo monito-
rados, mas na volta ao Brasil 
terão que obedecer a um pe-
ríodo de quarentena.

Não tem como. A direção de 
esportes do Grupo Globo, 
também em função do atual 
momento, decidiu cancelar a 
gravação do “Grande Círcu-
lo”, programa do Milton Leite. 
Será colocada uma reprise.

(CRÉDITO CAMILLA MAIA/TV GLOBO)

HORÓSCOPO

CRUZADAS

MALHAÇÃO - TODA FORMA DE 
AMAR
17h45, na Globo

Meg tem um sangramento e des-
maia. Rugieri chantageia Rui para 
lhe contar o que sabe sobre Rita. 
Lígia inicia a cesariana de Meg. Leila 
revela a Filipe que está trabalhando 
como babá de Nina para Rui. Todos 
comemoram o sucesso da cirurgia 
de Meg e o nascimento do bebê. 
Rui entrega uma mala de dinheiro 
para Rugieri e exige saber o que 
aconteceu com Rita.

ÉRAMOS SEIS
18h20, na Globo

Adelaide afirma que esconderá 
Alfredo em sua casa até que 
consiga um navio no qual o rapaz 
possa embarcar. Isabel se despede 
de Alfredo. Emília aceita acolher 
Alfredo e despista Gusmões. Felício 
pensa em deixar São Paulo, e Isabel 
hesita. Clotilde enfrenta Nena e Al-
meida se orgulha. Marcelo convida 
Durvalina para morar com ele. Inês 
aceita a proposta de Lúcio para ficar 
com ela e os dois se beijam. Lola 
reclama da casa vazia com Genu. A 
febre de Shirley não cede. Tavinho 
alerta Zeca e Olga sobre um ho-
mem que observa a casa da família. 
Alfredo se declara para Adelaide, e 
agradece Emília e Justina. Julinho 
surpreende Lola. Alfredo deixa o 
país.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h50, na Globo

Helena pede desculpas a Luna/
Fiona por ter ido a sua casa. 
Hugo desconfia de que Helena 
esteja escondendo algo. Luna se 
surpreende com o novo visual de 
Alexia/Josimara. 
Alexia garante a Luna que conti-
nuará na Labrador para descobrir 
quem é o chefe da quadrilha de 
Dominique e Renzo.  
Micaela defende Bruno quando 
Vicky afirma que o interesse do 
rapaz é conquistar a patroa. Luna 
e Alexia pedem para Kyra decidir 
se Alexia continua a trabalhar na 
Labrador.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Seu Ernani fala com Peppe e diz 
para ele ir no dia seguinte na agên-
cia para assinar o contrato. Maria 
Antônia vai até o apartamento 
de Poderosa para irem juntas ao 
ginecologista. 
Poderosa insiste para Maria 
Antônia contar para toda a família 
o que Leandro fez com ela.  Na 
agência, Tobias fala para Leandro 
que seu pai quer roubar o rim do 
Peppe. Cindy chega no Mademoi-
selle e Olympia a aborda. Olympia 
diz que está organizando um roubo 
em um hotel de luxo e pergunta se 
Cindy quer fazer parte.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

João conforta Bento. Waldisney 
arruma roupas novas e uma peruca 
para a mãe se disfarçar. Pendleton 
invade a casa de Durval em busca 
de Poliana. Marcelo leva Poliana e 
Luisa para a casa de sua mãe. Mirela 
pressiona Luca para que poste o vídeo 
sobre o término do namoro dos dois. 
Poliana liga para João e conta o que 
aconteceu. Pendleton vai até a casa 
de Glória e encontra Luisa e Poliana. 
João tenta sair escondido para a casa 
de Glória, mas é pego por Ruth. Nancy 
convida Waldisney e sua “suposta tia” 
para entrarem em sua casa.

AMOR DE MÃE
21h15, na Globo

Thelma afirma que fará o que for 
preciso para afastar Danilo de Lurdes. 
Rita conta a Lurdes que está doente 
e deseja o perdão de Camila. Érica 
desabafa com Camila. Thelma co-
nhece Felipe. Durval afirma a Danilo 
que Ludmila está interessada nele. 
Érica conta a Ryan sobre o namoro 
de Sandro e Betina, e o rapaz fala 
com Lurdes. Lurdes pede que Sandro 
converse com Magno sobre Betina. 
Vitória oferece ajuda a Sandro para 
negociar a saída de Farula do bando 
de Marconi. Camila promete a Lurdes 
que conversará com Rita. Rita chega 
à casa de Lurdes e diz que pode 
ajudá-la a encontrar Domênico.

ÁRIES. 
Sua vida amorosa será 
o centro das atenções 

hoje. Você tem necessidades 
emocionais que fundamentam 
todas as suas ações. É hora de 
descobrir quais são essas neces-
sidades e aceitá-las.

TOURO. 
Se você puder aceitar 
certas restrições, você 
vai realmente se bene-

ficiar delas em longo prazo. Não 
se precipite. Vá passo a passo 
para evitar o conflito. Esteja 
aberto ao compromisso.

GÊMEOS. 
Você trabalhará em 
um projeto que tinha 
deixado de lado. Hoje, 

ele se encaixa perfeitamente na 
sua vida atual. É hora de colocar 
esse reavivamento tão esperado 
em prática.

CÂNCER. 
Você vai ter a im-
pressão de que seu 
parceiro está tentando 

mudá-lo. E você fará de tudo 
para demarcar seu território. Pare 
e pense se você será capaz de ver 
as coisas de forma mais objetiva.

LEÃO. 
Você terá a oportuni-
dade de provar que 

os seus pontos de vista e de 
raciocínio estão certos. E que 
seus instintos financeiros serão 
objetivos. Vá em frente sem 
medo, você será ouvido.

VIRGEM. 
O intercâmbio com 
as pessoas próximas 
se torna mais claro. 

É hora de operar com a maior 
privacidade e esclarecer a comu-
nicação para falar mais habil-
mente sobre seus desejos.

LIBRA. 
A intensidade do seu 
parceiro está levando 
você a diminuir o lado 

caloroso da paixão. Se você 
for solteiro, um encontro pode 
mudar o seu apego ao passado 
de forma dramática.

ESCORPIÃO. 
Você precisa se 
divertir e fugir da vida 
cotidiana. Isso dará um 

respiro ao seu relacionamento. 
Se você ignorar esta necessidade, 
vai se sentir mais frustrado. Não 
resista.

SAGITÁRIO. 
Você está muito feliz 
colocando lenha na 

fogueira. Você é guiado por 
uma imensa necessidade de 
excitação. É definitivamente o 
momento de sair da sua concha 
e ter coragem.

CAPRICÓRNIO. 
Você terá menos 
problemas para fazer 
conexões entre o pas-

sado emocional e sua situação 
atual. Ser honesto com você 
mesmo irá ajudá-lo a progredir 
na direção certa.

AQUÁRIO. 
Você vai falar com seu 
parceiro sobre seus 
sentimentos. Você vai 

ficará animado com as discus-
sões e seus cometários espirituo-
sos vão ajudar a apimentar o seu 
relacionamento.

PEIXES. 
Vai ser difícil para você 
ser sensato, você tem 
uma necessidade 

imensa de emoção. Afaste-se da 
monotonia com o seu parceiro e, 
se você for solteiro, você tem to-
das as chances de escapar dela.

Anuncie:  

(13) 3301-9777  
publicidade@diariodolitoral.com.br

mailto:publicidade@diariodolitoral.com.br
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Publicidade Legal

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO 
E INTIMAÇÃO BERTIOGA - SP Data do 
leilão:31/03/2020 - A partir das: 12:30 Local: 
AGENCIA BERTIOGA-AV ANCHIETA, 715, 
CENTRO, BERTIOGA, SP. ARY ANDRE NETO, 
Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  estabelecido 
a Rua Araci, 162,Bairro Colinas de Inhandjara, 
Itupeva-SP,telefone (11) 93285-4559, faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_
BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 
e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação 
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no 
dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos 
para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda 
à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta 
de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, 
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% 
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo 
no prazo impreterível de 08 (oito) dias devidamente 
corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de 
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena 
de perda do sinal dado além da comissão legal do 
leiloeiro. Os lances mínimos para venda serão no valor 
dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação 
do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o 
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização 
até no momento da realização da praça. As despesas 
relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução 
extrajudicial correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências 
de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se 
habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já 
intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados. SED:B49539 - CONTRATO: 
2034535005712 - EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA - AGENCIA: 1053 PEDRO 
SCANFONE, BRASILEIRO(A), COMERCIANTE , 
CPF 365.732.488-72,CASADO(A) COMA) AKIKO 
OZANI SCANFONE,BRASILEIRA,COMERCIANTE , 
CPF 138.744.629-00 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: RUA 
JOAO RAMALHO, 2.974, APARTAMENTO 312, 3° 
PAVIMENTO, NO CONDOMINIO EDIFICIO MAITINGA, 
EM BERTIOGA/SP, AREA UTIL DE 133 M2, AREA 
COMUM DE 79,52 M2,AREA CONSTRUIDA DE 212,52 
M2, FRAÇÃO IDEAL DE 2,186%, VAGA DE GARAGEM 
INDIVIDUAL E INDETERMINADA, COBERTA, 
LOCALIZADA NAS LATERAIS E SOB PARTE DA 
ESTRUTURA DO EDIFICIO, COM TODAS AS SUAS 
INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS,PERTENCES E 
ACESSÓRIOS SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: 
R$ 266319,84 VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 
565000,00 ITUPEVA,10/03/2020 ARY ANDRE NETO

PRODEPG – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE 
PRAIA GRANDE S/A

“Em Liquidação”

Sociedade de Economia Mista Municipal 

CNPJ nº 46.773.164/0001-52

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 14/02/2020

Aos quatorze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 

às quinze horas residente à Avenida Presidente Kennedy 

n.9.000, 2.º andar, na cidade de Praia Grande, Estado de 

São Paulo, às 15h, atendendo ao Edital de Convocação 

publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e Jornal Diário do Litoral Ltda - EPP, nos dias 06, 07 e 08 

de fevereiro de 2020, reuniram-se em primeira convocação 

o acionista majoritário, Município de Praia Grande, que 

detém 99,91% (noventa e nove e noventa e um por cento) 

do Capital Social com direito a voto, representado pelo 

Dr. Edmilson de Oliveira Marques, Procurador Geral do 

Município conforme assinatura aposta à fl.48, do Livro de 
Presença de Acionistas. Presentes ainda, o Liquidante da 

Empresa, Cristiano de Mola, além dos senhores Benedito 

Evandro Francisco de Souza, Presidente do Conselho 

Fiscal, Andrea Nowill Azevedo, Anderson Mendes de 

Andrade, membros do Conselho Fiscal, Maria Carolina 

Dondon Salum Silveira,  e por fim, eu, Luciano Aparecido 
Rodrigues da Silva, contador da Companhia.  Aberta a 

sessão, o Presidente da Assembleia, Sr. Cristiano de Mola, 

Liquidante, convidou, Luciano Aparecido Rodrigues da 

Silva, CRC 1SP180.449/O-9, para secretariar os trabalhos. 

Iniciando a sessão, o presidente indagou da necessidade 

da leitura do Edital de Convocação, o que foi dispensado 

por todos. Ato contínuo iniciou a AGE, no item a- 
Destituição e convocação de membro para o Conselho 
Fiscal da sociedade: O Presidente deu a palavra ao 

membro do Conselho Fiscal, o senhor Anderson Mendes 

de Andrade, brasileiro, inscrito no CPF nº215.778.538-81 e  

RG.30.451.149-3, o qual solicitou desligamento do referido 

conselho. Dando continuidade à sessão, o presidente deu 

a palavra ao representante do Acionista Majoritário, o qual 

se manifestou indicando a senhora Maria Carolina Dondon 

Salum Silveira, funcionária pública, brasileira, nascida em 

16/12/1980, residente e domiciliada à rua Bartolomeu de 

Gusmão, 19 apto 112 – Boqueirão – Santos –CEP.11.045-

400, inscrita no CPF nº277.322.348-98, RG. nº28.919.983-

9 e Registro funcional nº38.570 para recompor o quadro 

do Conselho Fiscal. Em seguida o presidente colocou em 

votação a homologação do novo membro supracitado, 

sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente 

perguntou se alguém queria se manifestar. Ninguém 

havendo se manifestado, entrou no item b-Assuntos 
Gerais: Abriu novamente a palavra, e perguntou aos 

participantes se alguém estava interessado em usá-la, 

após não havendo, deu por suspenso os trabalhos por 30 

(trinta) minutos para a lavratura desta Ata. Reabertos os 

trabalhos, foi a Ata lida na íntegra pelo secretário e, após 

aprovada e assinada pelos presentes, dela foram retiradas 

4 (quatro) cópias  para os fins legais.  Praia Grande, 14 
de fevereiro de 2020. Secretário: Luciano Aparecido 

Rodrigues da Silva____. A presente Ata é cópia fiel da Ata 
transcrita do Livro de Atas de Assembleias Gerais: Livro 

nº4, fl.5 e  verso.
Edmilson de Oliveira Marques 

Procurador  Geral do Município e representante da 

Acionista Majoritária

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande

CRISTIANO DE MOLA
Liquidante

CLARO S.A, torna público que retirou junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) 
do Município de São Vicente, Estado de São 
Paulo, a Licenças Prévia e de Instalação, para a 
atividade de Instalação de Estação Rádio Base 
(ERB), Localizado no Endereço: Rua Saldanha da 
Gama, n.º 76, Bairro Itararé para o site SVE-311 
no Município de São Vicente – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 
COOPHASSV -27.03.2020. O Presidente da Cooperativa 
Habitacional dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente 
– COOPHASSV, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP, sob o nº 354.000.599.23 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 
01.232.744/0001-02, com sede na Rua Jacob Emerich nº 1026, sala 13, 
Centro, São Vicente, SP, CEP 11310-340, nos termos do seu Estatuto 
Social, com fundamento nos  artigos 38 e parágrafos; 40;  44; 45; 46 
da Lei 5.764/71 e dos Artigos 40 e parágrafos; 41, incisos, I,II e III; 44; 
47, §2º  e §3º, 49, 51  incisos I,II,  III e IV; 52,  53, I,II e II; 55, I, II e 
III; artigo 56; inciso VI do artigo 57 e parágrafos 1º e 5º, do Estatuto 
Social e Manual de Registro das Cooperativas atualizado de acordo 
com Instrução Normativa DREI nº 38, de 02 de março de 2017, convoca 
os  48 (Quarenta e oito) Cooperados aptos, a votar e serem  votados  
para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 27 de março 
de 2020,  que em razão da sede da COOPHASSV possuir espaço 
pequeno e não adequado para acomodar todos os nossos cooperados, 
à reunião para presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
será no Plenarinho da Câmara Municipal de São Vicente, sito à Rua 
Jacob Emmerich nº1195, Parque Bitarú, São Vicente, SP, CEP  11310-
071, às 17:00 horas, (Dezessete horas) em primeira convocação com a 
presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos cooperados; em Segunda 
Convocação, às 18:00 horas, (Dezoito horas), com a presença de 
metade mais 1 (um) dos cooperados e em Terceira e Última convocação 
às 19:00 horas, (Dezenove horas),  com no mínimo 10 (dez) cooperados 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia da Assembleia Geral Ordinária: 1.0 -Leitura e 
Aprovação da Ata da Assembleia Geral anterior. 2.0- Prestação de 
Contas da Diretoria do exercício do ano de 2019, acompanhada de 
Parecer do Conselho Fiscal que se encontram a disposição dos nossos 
cooperados, compreendendo: a – Relatório da Gestão do ano de 2019; 
b – Balanço Geral do exercício social de 2019; c – Demonstrativo 
das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do 
Conselho Fiscal do ano de 2019; d – Destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições 
para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro 
caso, as parcelas para os fundos obrigatórios, referente ao ano de 
2019; 2.0 - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, sendo três 
membros efetivos e três suplentes, com mandato até 31 de março 
de 2021, devendo os interessados em concorrer, se inscreverem na 
Sede da Cooperativa, devendo ser observado o disposto no artigo 
73, parágrafos 1º e 2º do Estatuto, atendendo o disposto no artigo 56 
parágrafos 1º e 2º, da Lei 5.764/71.-  3.0 - Eleição dos membros da 
Diretoria, composta dos seguintes cargos: um Diretor Presidente, um 
Diretor Tesoureiro e um Diretor Secretario, com mandato até 31 de 
março de 2024, devendo os associados interessados em concorrer 
se inscreverem na Sede da Cooperativa com antecedência de até 
72 (Setenta e Duas) horas antes da eleição, ou seja, devendo ser 
observado o disposto nos artigos 62 e parágrafos 1º ao 4º; 63  e 67, 
do Estatuto, atendendo o disposto no artigo  47 e 51, da Lei 5.764/71. 
-  4.0 –  Em Assembleia Geral Extraordinária, na forma 
dos artigos 56 e  57, inciso IV e  §1º, o quórum mínimo de instalação, 
às 18:00 horas, em segunda convocação, a presença de associados 
correspondente a 1/5 (um quinto) das unidades habitacionais da 
Cooperativa, desde que não inferior a dez associados, exigindo-se 
para aprovação da matéria, o voto de, no mínimo 3/4 (três quartos) dos 
Associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 4.1 – Alienação, conforme  permite o inciso VI e 
§1º, ambos do artigo 57, combinado com o §5º do artigo 64 do Estatuto 
Social da Coophassv, do  lote nº 17, que se encontra vago e disponível, 
localizado, no loteamento denominado Jóquei – “Conjunto Residencial 
Dr. Dilo Nilo Dias Bexiga”, situado na Rua Érico Veríssimo, Jóquei 
Clube, São Vicente, SP, com as seguintes medidas e caracterização: 
7,59 metros de frente, confrontando para a Rua de circulação interna; 
pelo lado direito 12,05 metros da frente aos fundos, confrontando com 
o lote nº 18; pelo lado esquerdo 12,05 metros da frente aos fundos, 
confrontando com o lote nº 16 e nos fundos 7,59 metros, confrontando 
com os lotes nº 01 e 02, totalizando a área de 91,45 metros quadrados,  
do qual já consta projeto aprovado para construção de uma casa, 
com uma sala, dois quartos, cozinha, banheiro, área de serviço e 
demais dependências, com área de 48,57 metros quadrados de 
área construída  e área total do respectivo terreno de 91,45 metros 
quadrados, conforme Projeto e Planta aprovados pela Prefeitura 
Municipal de São Vicente, sendo  que a construção da casa acima 
citada está autorizada no Alvará de Construção e Licença nº 70/03, de 
10 de abril de  2003, processo nº 182910/01, expedido pela Prefeitura 
Municipal de São Vicente, devendo ser o valor obtido na alienação 
do lote 17, destinado total e integralmente na construção das casas 
a serem construídas no referido loteamento. - 4.2 – Deliberar sobre a 
substituição e desclassificação da contratação da empresa MO MAGNU 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ 19.440.076/0001-
66, a qual foi aprovada na Assembleia Geral anterior, para a execução 
da construção das próximas casas no loteamento Jóquei – “ Conjunto 
Residencial Dr. Dilo Nilo Dias Bexiga, no Jóquei Clube - São Vicente-
SP, tendo em vista que a referida construtora até a presente data não 
apresentou os documentos necessários exigidos  por lei e solicitados 
pela COOPHASSV, para formalização do contrato, demonstrando total 
falta de interesse em construir as casas acima, informando a Diretoria 
Executiva, que já está em tratativas com outras construtoras e por isso, 
em caso excepcional,  requer autorização para contratação de uma 
outra construtora, conforme, parágrafo único do artigo 87 do Estatuto 
Social da COOPHASSV. - 5.0 - Outros Assuntos Gerais de Interesse, 
tratados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária nos termos 
do Estatuto da COOPHASSV e da Lei 5.764/71. OBS.: Para efeito de 
Apuração de quórum para instalação da presente Assembleia Geral, 
o número total de cooperados nesta data é de 48. São Vicente, 13 de 
março de 2020. - Cooperativa Habitacional dos Servidores Públicos 
Municipais de São Vicente – COOPHASSV, representada por seu 
Diretor Presidente. NIVALDO DEODATO DA SILVA.

GRÊMIO RECREATIVO DOS VIGIAS PORTUÁRIOS 
DE SANTOS GRVPS

Rua Comendador Martins, 382 Santos-SP CEP 
11.015-531 CNPJ 47.792.106/0001-39 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

Em atendimento às disposições vigentes, tenho 
a honra de convocar os membros associados do 
GRÊMIO RECREATIVO DOS VIGIAS PORTUÁRIOS 
DE SANTOS GRVPS – CNPJ 47.792.106/0001-39, 
a se reunirem em Assembléia Geral, com o objetivo 
específico de eleger o Conselho Deliberativo para o 
triênio de 2020 a 2023, que se realizará no dia 25 de 
março de 2020, às 20 horas em 1ª convocação, ou às 
21 horas em 2ª convocação, na sua sede social, sita 
em Santos-SP, na Rua Comendador Martins, 382 – 
Encruzilhada.

 Santos, 13 de março de 2020.  
EDMILSON NAS ANTÃO JUNIOR Presidente

EXTRAVIO DE DOCUMENTO

ALEXANDRE MARCEL GOULART
PERDA DO CRACHÁ MIFARE, VALE 

CARD ALIMENTAÇÃO E EPI COMPLETO

JOSE DOUGLAS DOS SANTOS
REFERENTE (ANÚNCIO) PERDA DE 
CARTÃO VALE CARD ALIMENTAÇÃO

PORTARIA n° 015/2020 DE 13 DE MARÇO DE 2.020
O SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, Sr. Jefferson 
Dias Gomes Neves Cansou, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; e
CONSIDERANDO a necessidade do cumprimento de decisão judicial, exarada nos autos 
do Processo 0002718-33.2013.8.26.0157, cuja sentença já transitou em julgado, para 
aplicação do Instituto da Progressão, definida nos termos da Lei Municipal n.º 1.986, de 
25 de outubro de 1991, Decreto Municipal n.º 6.594, de 13 de agosto de 1992 e Decreto 
Municipal n.º 10.949, de 28 de março de 2019;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado das Avaliações realizadas e encaminhadas pela 
Comissão de Avaliação dos Servidores Públicos da Companhia Municipal de Cubatão – 
CMT, por meio dos Boletins de Avaliações dos servidores.
RESOLVE conceder progressão aos servidores adiante identificados, ficando os 
correspondentes cargos/funções enquadrados conforme Anexos I a III, que integram a 
presente decorrente dos procedimentos de avaliação anual, nos termos do resultado final 
do processo administrativo nº 1065/2018, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
 JEFFERSON DIAS GOMES NEVES CANSOU

Superintendente

ANEXO I
SERVIDORES ATIVOS

MAT. NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE/
PADRÃO

195 ADAUTO CARMO SILVA COBRADOR C-11
198 GILSON DE SOUZA MOTORISTA G-11
215 PAULO SERGIO FERNANDES AUX.TÉC.MANUTENÇÃO II G-11
216 LUIZ ANTÔNIO MALTA MOTORISTA I G-11
220 RENILDA F. DOS SANTOS COBRADORA C-11
222 MARCO FERNANDO DA CRUZ AUX.TÉC.MANUTENÇÃO II G-11
225 FERNANDO A. DOS SANTOS SALES FISCAL G-11
227 CLEIDIMIR LUZ REINOSO COBRADOR C-11
235 WILSON F. ARAUJO DA SILVA FISCAL G-11
236 MILTON DE ANDRADE COBRADOR C-11
238 GILMAR DE SOUZA FERRREIRA AUX.TEC.MANUTENÇÃO II G-11
242 MARIA C. AFONSO CLEMENTINO COBRADORA C-11
248 MARTA CECÍLIA F. DE SOUZA COBRADORA C-11
260 MARCOS TEIXEIRA DA SILVA AUX.ADM.II G-11
268 VALDEMIR ALVES DOS SANTOS AUX.TEC.MANUTENÇÃO I C-11
269 EDVALDO T. DO NASCIMENTO AUX.TÉC.MANUTENÇÃO II G-11
272 FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA FISCAL G-11
275 SERGIO DA SILVA FISCAL G-11
276 MARCIO ROGÉRIO DA SILVA MOTORISTA I G-11
277 FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES TÉC. DE TRÁFEGO II G-11
281 FRANCISCO MAURICIO DA SILVA MOTORISTA I G-11
283 NEUSA M. DE OLIVEIRA DA SILVA COBRADORA C-11
286 MIRIAN CRISTINA DA SILVA COBRADORA C-11
307 MARIA DA PIEDADE COELHO COBRADORA C-11
314 ALDEJAM MAGALHÃES SILVA AUX.TÉC.MANUTENÇÃO I C-11
316 SILVIA CRISTINA DE MORAES COBRADORA C-11
318 LUIZ ANTÔNIO PORTO COBRADOR C-11
335 SERGIO BISPO PEREIRA AUX.TÉC.MANUTENÇÃO I C-11
342 MARIA JOSÉ DE ANDRADE COBRADORA C-11
354 JULIA COSTA DE SOUZA COBRADORA C-11
356 UZIEL GONÇALVES DA SILVA AUX. ADMINISTRATIVO II G-11
359 ELIZABETH SOUZA DA SILVA COBRADORA C-11
362 MARCELO DE SOUZA COBRADOR C-11
365 LUIZ CARLOS GOMES AUX. TÉC. MANUTENÇÃO I C-11
373 MARIA DAS GRAÇAS C. SANTANA COBRADORA C-11
378 JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA AUX.TÉC.MANUTENÇÃO I C-11
379 ANTONIO S. DE ANDRADE FILHO MOTORISTA I G-11
389 JORGE DANIEL DOS SANTOS COBRADOR C-11
390 ANDRÉA OLIVEIRA BRAGA AUX. ADMINISTRATIVO II G-11
391 TÂNIA MARIA ROCHA TÉC. DE CONF.RECEB. I G-11
392 MARCELINO MARQUES PEREIRA AUX.TÉC.MANUTENÇÃO II G-11
394 LUCIO DE ANDRADE COBRADOR C-11
397 VALDIR TOLEDO MARQUES AUX.TÉC.MANUTENÇÃO I C-11
398 JOSELITO NOGUEIRA CLEMENTINO FISCAL G-11
402 JOSÉ VILLELA ROSSI MOTORISTA I G-11
405 PAULO ROBERTO RUFINO DA SILVA MOTORISTA I G-11
408 DENILSON DOS SANTOS AUX.TÉC.MANUTENÇÃO I C-11
409 FERNANDO FLORENCIO DA SILVA AUX.TÉC.MANUTENÇÃO I C-11
412 CLAUDIO SANTANA MOTORISTA I G-11
417 JOSÉ HELIODORO LEITE DE MORAES MOTORISTA I G-11
418 EDVALDO ANTÔNIO DA CRUZ COBRADOR C-11
420 ILENILDA QUIAPER COBRADORA C-11
433 ELISEU PINHO LARA MOTORISTA I G-11
434 CLAUDOMIRO CARDOSO AMORIM MOTORISTA I G-11
436 ALTANIR CARVALHO DOS SANTOS MOTORISTA I G-11
437 MARCOS BEZERRA MENDES AUX.TÉC.MANUTENÇÃO II G-11
439 CONSTANTIM DOBROTÁ COBRADOR C-11
445 AGOSTINHO ANDRADE DE ABREU COBRADOR C-11
452 LUIZ ALVES MACHADO RODRIGUES MOTORISTA I G-11
453 JARDEL SILVEIRA CRISTALINO COBRADOR C-11
455 CELSO OLIVEIRA COSTA COBRADOR C-11
457 JULIO CESAR DOS SANTOS COBRADOR C-11
458 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS MOTORISTA I G-11
462 PEDRO RAIMUNDO FERREIRA MOTORISTA I G-11
463 LAILTON PIRES DE ARAUJO COBRADOR C-11
466 EDIR REZENDE DA SILVA COSTA COBRADORA C-11
467 GEOZ V. DE ANDRADE JUNIOR COBRADOR C-11
468 ISAIAS ONÉSIO VITO COBRADOR C-11
472 SEBASTIÃO ATAIDE DUARTE MOTORISTA I G-11
473 ROGÉLIO XAVIER COBRADOR C-11
475 MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA MOTORISTA I G-11
477 JOSÉ VALDELICIO DE JESUS MOTORISTA I G-11
478 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MOTORISTA I G-11
479 MARIA RITA DO PRADO COBRADORA C-11
482 SANDRA A. FONSECA FERREIRA COBRADORA C-11

ANEXO II
SERVIDORES INATIVOS

MAT. NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE/
PADRÃO

901960 PAULO SOARES DA SILVA MOTORISTA I G-11
901990 PAULO ANTONIO DOS SANTOS MOTORISTA I G-11
902010 OSNI LOPÉS DE OLIVEIRA MOTORISTA I G-11
902170 IDAIR FERREIRA RODRIGUES MOTORISTA I G-11
902210 MARIA ROSA MARTINS MOTORISTA I G-11
902330 WILSON PEREIRA DA COSTA MOTORISTA I G-11
902390 MARINA GONÇALVES DINIZ COBRADORA C-11
902430 IDELECI A. RODRIGUES DA SILVA COBRADORA C-11
902490 ORLANDINA LADICO COBRADORA C-11
902510 MARIA DAS GRAÇAS DA S.CALHEIRA COBRADORA C-11
902560 JAIR DE OLIVEIRA MOTORISTA I G-11
902920 HÉLIO JOSÉ DE SOUZA FISCAL G-11
902950 MARIA OZANETE TAVARES AUX.TÉC.SER.MANUT. I C-11
903060 MARIA EDNA DE SOUZA COBRADORA C-11
903100 BRAD ALEXANDRE DIAS MAEVES COBRADOR C-11
903130 SIRLEY DO CARMOS ESTRADA COBRADORA C-11
903270 DIVA AMORIM BARRADA COBRADORA C-11
903400 DINOMAR SILVA MOTORISTA I G-11
903410 JOSÉ MARCELINO CARDOSO MOTORISTA I G-11
903450 ANTÔNIO JOSÉ MILHEIRO MOTORISTA I G-11
903460 JOSÉ OLIVEIRA DA LUZ MOTORISTA I G-11
903660 NIVALDA COSTA MENEZES COBRADORA C-11
903680 ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS MOTORISTA I G-11
903740 MARIA DE LOURDES S. DE OLIVEIRA COBRADORA C-11
903800 MOISES VIEIRA LIMA MOTORISTA I G-11
903820 JOSÉ LEITE DE MORAES FILHO COBRADOR C-11
903860 OGRÁCIO COSME DOS SANTOS MOTORISTA I G-11
904060 MARIA DE LOURDES DO N. BARBOSA COBRADORA C-11
904100 CLAUDIONOR DE SOUZA SILVA TÉC.SER. MANUT.II G-11
904140 CLAUDETE DA SILVA COBRADORA C-11
904150 ALDEMIR DA SILVA MOTORISTA I G-11
904160 MARIA BARBOSA A. SANTOS COBRADORA C-11
904230 JULIO CESAR MESQUITA MOTORISTA I G-11
904510 ALZIRA PEREIRA QUEIROZ COBRADORA C-11
904600 DULCINEA DOS S. SEBATIÃO MOTORISTA I G-11
904700 MARIA ELIZETE BISPO MARQUES COBRADORA C-11
904710 NILDO DA SILVA COBRADORA C-11
904800 GENIVALDO MOURA MACHADO MOTORISTA I G-11
904810 JOSÉ DO CARMO SILVA MOTORISTA I G-11

ANEXO III
PENSIONISTAS (SERVIDORES FALECIDOS ATIVOS E INATIVOS)

MAT. NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE/
PADRÃO

214 WILSON DA PAZ AUX.TÉC.MANUTENÇÃO II G-11
902180 JOÃO ALDO ZACCHINI ESP.ADM.PÚBLICA I G-11

237 JOÃO LUIZ FERREIRA MOTORISTA I G-11
271 ADEBAL ALVES DE MELO MOTORISTA I G-11
291 MILTOM PASCOAL B. DOS SANTOS MOTORISTA I G-03
296 MARLI CARIOCA COBRADORA C-11
305 ADÃO OLIVEIRA SOARES MOTORISTA I G-11

903290 DAISE A. DE FÁTIMA PEDRO COBRADORA C-11
903530 EDNALDO F. DE FRANÇA MOTORISTA I G-07
903610 EDUARDO OLIVEIRA SANTANA MOTORISTA I G-09
903950 VALDIR LAURINDO MARTINS MOTORISTA I G-11

426 IDÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA MOTORISTA I G-03
444 SEBASTIÃO RIBAS MOTORISTA I G-03
448 NILSON BARBOSA DE SOUZA MOTORISTA I G-11

904540 JOEL ANTÔNIO DE SOUZA MOTORISTA I G-11
459 MAURO GIUSEPPE CAPURSO MOTORISTA I G-11
476 JURANDIR CANDIDO DA SILVA MOTORISTA I G-11

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão-SP

Comunicamos a RAFAELLA ALMEIDA CONDE 
portadora CTPS 066812/435 para que compareça 
no DP da empresa F Mota e Verreschi Soluções e 
Serviços Ltda para que retorne ao seu cargo até 
o dia 18/03. O não comparecimento caracterizará 
em abandono de emprego conforme CLT. F Mota 
e Verreschi Soluções e Serviços Ltda

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
RESTRUTURAÇÃO DO CALÇADÃO 
E VIAS DE ACESSO DA PRAIA DE 
PITANGUEIRAS, BAIRRO CENTRO, NO 
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, ESTADO DE 
SÃO PAULO.

O Edital na íntegra e seus anexos poderão 
ser obtidos gratuitamente no site www.
guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços 
Online” / “Sistema de Licitações”, ou 
pessoalmente, na Diretoria de Compras 
e Licitações(mediante o recolhimento 
de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 
800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá – 
SP, no período de 20 de março de 2020 até 
22 de abril de 2020. O pagamento deverá 
ser efetivado na Agência Bancária situada 
dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. 
As visitas técnicas poderão ocorrer até 22 
de abril de 2020, (não sendo obrigatório). 
Os demais atos que necessitarem de 
publicidade serão publicados ofi cialmente 
apenas no Diário Ofi cial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, 
artigo 6º, inciso XIII e Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter 
informativo, no site da Prefeitura.
Os envelopes nos. 1 e 2 serão recebidos 
na Diretoria de Compras e Licitações, no 
dia  23 de abril de 2020 até às 09h30m, 
quando se dará a abertura da sessão 
pública.

Guarujá, 12 de março de 2020.

ADILSON LUIZ DE JESUS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 20/2020

Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção e 
conservação dos cemitérios e velórios 
no município de Guarujá.

O Edital na íntegra e seus anexos poderão 
ser obtidos gratuitamente no site www.
guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços 
Online”; “Sistema de Licitações”, ou 
pessoalmente, na Diretoria de Compras 
(mediante o recolhimento de R$ 25,00 
referentes aos custos de reprodução) sito 
na Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – 
Santo Antônio - Guarujá – SP, no período 
de 18 de março de 2020 até o dia 27 
de março de 2020. As visitas técnicas 
deverão ser efetuadas até o dia 27 de 
março de 2020. O pagamento deverá ser 
efetivado na Agência Bancária situada 
dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. 
Os demais atos que necessitarem de 
publicidade serão publicados ofi cialmente 
apenas no Diário Ofi cial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, 
artigo 6º, inciso XIII e Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter 
informativo, no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 30 de março de 2020 até as 09h30m, 
quando se dará a abertura da sessão 
pública.

Guarujá, 13 de março de 2020.

HASSEN AHMAD HAMMOUD 
SECRETARIO MUNICIPAL DE 

OPERAÇÕES URBANAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 
VICNETE-AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 205/19-EDITAL N.º 205/19 
(FUMDES)-PROC. N.º 47630/19. Objeto: 
Aquisição de Aparelhos, Mobiliários e Equipamentos 
de Reabilitação e Fisioterapia para atender o 
Departamento de Reabilitação de São Vicente 
da Diretoria de Atenção Especializada-DAE, nas 
quantidades estimadas e especifi cações constantes 
do ANEXO I. Fonte de Recurso: Emenda Impositiva 
do Vereador José Gomes Moura Irmão (Castelinho). 
Recebimento das Propostas: Até as 15 horas do dia 
30/3/20. Abertura das Propostas: Às 15h30min do 
dia 30/3/20. Início da Sessão de Disputa: Às 16 
horas do dia 30/03/2020. Informações Telefone: 
(13) 3569-5710. E-mail: sesasvcompras@yahoo.
com.br ou compras@saudesaovicente.sp.gov.br. Site 
para acessar a disputa: www.bbmnetlicitacoes.com.
br. São Vicente, 16 de março de 2020. CLAYTON 
PELIKIAN–Pregoeiro. CARLOS ALBERTO DE 
BRITO BARBOSA–Fundo Municipal de Saúde de 
São Vicente. Secretaria da Saúde de São Vicente.

EXTRATO DE ATA N.º 31/20-PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 207/19. Órgão: Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente, através da Secretaria 
de Saúde de São Vicente. Fornecedor: UP Dent 
Importação e Exportação Comercial Ltda. Objetivo: 
Registro de Preços para aquisição de Material a ser 
usado no Programa de Prevenção em Saúde Bucal nas 
Creches e Escolas da Rede Pública, pelo período de 
12 (doze) meses. Assinatura: 5/3/20. Valor total: R$ 
381.269,60 (trezentos e oitenta e um mil duzentos 
e sessenta e nove reais e noventa centavos). São 
Vicente, 16 de março de 2020. CARLOS ALBERTO 
DE BRITO BARBOSA-Coordenador do Fundo 
Municipal de Saúde de São Vicente-Secretaria de 
Saúde de São Vicente

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 2 AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 61/19–PREGÃO N.º 40/19-PROC. ADM. N.º 
11436/19-Contratante: Prefeitura de São Vicente. 
Contratada Ponte Pênsil Locadora de Veículos, 
Transporte e Turismo Eireli. Objeto: Prestação 
de serviços de transporte de trabalhadores presos, 
contratados através do Programa de Alocação de 
Mão de Obra da FUNAP, junto à Penitenciária 
de São Vicente, com utilização de 2 (dois) ônibus 
de 44 (quarenta e quatro) lugares, pelo período 
de 12 meses, para atendimento da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Motivo: 
Adita para alterar a razão social do contratado. Data da 
Assinatura: 3/2/20. São Vicente, 17 de março de 2020. 
LEÔNIDAS LUCIO DOS SANTOS–Secretário de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE–
ATO DE REVOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 190/19–PROC. ADM. N.º 45547/2019. Por ordem 
emanada pelo Sr. Prefeito Municipal de São Vicente 
no dia 3/3/20 fi ca o presente Pregão REVOGADA–por 
motivo de abertura de um novo processo licitatório. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços para encaminhar os resíduos inertes/resíduos 
sólidos de construção civil coletados no Município 
para área de transbordo e triagem–ATT, pelo período 
de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma do artigo 
57, inc. “I”, da Lei n.º 8666/93, no Município de São 
Vicente.  São Vicente, 17 de março de 2020. PEDRO 
GOUVÊA - Prefeito Municipal de São Vicente/SP.

AVISO DECOMLIC–O Departamento de Compras 
e Licitações torna público que está procedendo a 
SUSPENSÃO do Edital do Pregão Presencial n.º 
187/19-Proc. Adm. n.º 45090/19-Objeto: “Registro de 
Preços para aquisição de materiais elétricos para serem 
utilizados nas reformas e manutenções das unidades 
escolares”, conforme especifi cações constantes no 
Anexo I do Edital. Motivo: reanálise da minuta de 
Edital. Maiores informações pelo telefone: (13)3579-
1398 com Rafael ou e-mail: rafael_compras@
saovicente.sp.gov.br. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. 
São Vicente, 17 de março de 2020. RAFAEL 
CORTEZ ANDRIANI–Pregoeiro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010868-86.2019.8.26.0223. O(A) 
MM Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo 
Gonçalves Alvarez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCEL MENEZES BEZERRA DA 
SILVA, RG 43.790.093-9 e CPF 344.599.518-43, que lhe foi proposta uma Ação de Cumprimento 
de Sentença por parte de Sociedade Visconde de São Leopoldo e, encontrando-se o executado 
em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, 
contados após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.570,20 
(30/11/2019), atualizada até o efetivo pagamento e acrescido de custas, sob pena de multa de 
10% e honorários de advogado de 10%, e expedição de mandado de penhora e avaliação, 
seguindo-se os atos de expropriação (art. 523- CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação apresente, nos próprios autos, sua impugnação 
(art. 525 CPC). Será o presente afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0048636-82.2008.8.26.0562. O MM 
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. Carlos Ortiz Gomes, na forma da Lei, 
FAZ SABER a JOÃO AVALLI, também conhecido por JOÃO AVALLÉ, e sua mulher ANGELINA 
GARCIA AVALLI, que também assina ANGELE ARALLI, ambos de qualificações ignoradas, que 
lhes foi ajuizada ação de Procedimento Comum por parte de João Ademilson Mendes Borges, 
objetivando a obtenção da escritura definitiva do prédio situado à Avenida General Francisco 
Glicério, 69, Santos/SP, matriculado sob nº 74.974 no 2º CRI de Santos. Encontrando-se os réus 
em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta, sob pena de 
serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROCESSO 0002314-81.2020.8.26.0562. O MM Juiz 
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. Dario Gayoso Júnior, na forma da Lei, FAZ 
SABER a RESTHERM PARANÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS TERMICOS EIRELI- ME, CNPJ 
11.347.009/0001-90, que lhe foi proposta uma Ação de Cumprimento de Sentença por HAND LINE 
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA e, encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias úteis, contados após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 63.805,36 (01/2020), atualizada e 
acrescida de custas, sob pena de multa de 10% e honorários de advogado de 10%, e expedição 
de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e §§ do CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos, sua impugnação 
(art. 525 CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010984-46.2017.8.26.0223. O(A) 
MM Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo 
Fernandes Pimenta Justo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROGÉRIO TOMBONATO- 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS-ME, CNPJ 13.539.086/0001-77, que lhe foi proposta uma Ação de 
Procedimento Comum por CONDOMÍNIO CONJUNTO SOLAR CASABLANCA, objetivando seja 
julgada procedente para cancelar em definitivo o protesto do título pago, conforme documentos 
anexos aos autos, declarando-se a inexistência de qualquer débito do autor para com a ré em 
relação ao referido título. Pelo MM Juiz de Direito, foi concedida a tutela de urgência requerida e 
determinada a sustação do protesto do título mencionado na exordial, conforme decisão de fls. 
61/62. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para que conteste a presente ação, no prazo de 15 dias, contados após o decurso de 30 
dias supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarujá, aos 13 de setembro de 2019. 

Anuncie: 

(13) 3301-9777 
publicidade@diariodolitoral.com.br

Anuncie: 

(13) 3301-9777 
publ icidade@diariodolitoral.com.br

A leitura 
na medida 

certa.

mailto:compras@saudesaovicente.sp.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com/
mailto:publicidade@diariodolitoral.com.br
mailto:icidade@diariodolitoral.com.br
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TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2020 Classifi cados

PRODEPG – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PRAIA GRANDE S/A
“Em Liquidação”

Sociedade de Economia Mista Municipal 
CNPJ nº 46.773.164/0001-52

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05/03/2020
Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quinze horas à Avenida 
Presidente Kennedy n.9.000, 2.º andar, na cidade de Praia Grande, Estado de São Paulo,  
atendendo ao Edital de Convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e Jornal Diário do Litoral Ltda - EPP, nos dias 27,28 e 29 de fevereiro de 2020, 
reuniram-se em primeira convocação o acionista majoritário, Município de Praia Grande, 
que detém 99,91% (noventa e nove e noventa e um por cento) do Capital Social com direito 
a voto, representado pelo Dr. Edmilson de Oliveira Marques, Procurador Geral do Município 
conforme assinatura aposta à fl.48, do Livro de Presença de Acionistas. Presentes ainda, o 
Liquidante da Empresa, Cristiano de Mola, além dos senhores Benedito Evandro Francisco 
de Souza, Presidente do Conselho Fiscal, Andrea Nowill Azevedo e Maria Carolina Dondon 
Salum Silveira, membros do Conselho Fiscal.  Aberta a sessão, o Presidente da Assembleia, 
Sr. Cristiano de Mola, Liquidante, convidou-me, Luciano Aparecido Rodrigues da Silva, 
contador da sociedade com CRC 1SP180.449/O-9, para secretariar os trabalhos. Iniciando 
a sessão, o presidente indagou da necessidade da leitura do Edital de Convocação, o que 
foi dispensado por todos. Ato contínuo iniciou a AGE, no item a- Cessação da liquidação 
da sociedade: O Presidente iniciou a assembleia dizendo que o Acionista Majoritário 
tem analisado o andamento da sociedade desde o estágio que ela se encontra, ou seja, 
em liquidação e com base no advento da Lei Complementar Municipal n°. 842 de 19 de 
fevereiro de 2020, solicitou que seja colocado em votação a cessação da Liquidação da 
empresa, o qual foi colocado em pauta e aprovado por unanimidade. Assim a empresa de 
economia mista retorna à sua atividade normal. O senhor presidente perguntou se alguém 
queria se manifestar. Ninguém havendo se manifestado, entrou no item b-Eleição dos 
administradores e membros do Conselho Fiscal: O presidente abriu novamente, e 
diante da aprovação do item “a” da assembleia, propôs a indicação e votação dos membros 
que irão formar a nova Diretoria, bem como, os Conselhos de Administração e Fiscal da 
Empresa em absoluta observância as normas contidas na Lei Federal 6.404//1976, Lei 
13.303/2016 e ao Estatuto Social da PRODEPG S/A. Feito isso, e aberta a votação, foram 
eleitos para compor o Conselho de Administração sendo: Presidente: Alyne Carolina de 
Jesus Araújo, RG: 34.157.164-7, CPF: 376.783.728-50; 1º Vice-Presidente Daniel Cristian 
da Silva, RG:23.733.948-X, CPF: 283.778.258-05; 2º Vice-Presidente: Erick Saitta de 
Macedo, RG: 28.429.283-7, CPF: 270.861.468-11. O Presidente da assembleia colocou 
em votação a homologação dos novos membros sendo todos eleitos por unanimidade. 
Ato contínuo foram apresentados os indicados para compor a Diretoria que consoante 
o artigo 17 do Estatuto será eleita pelo Conselho de Administração, tendo sido indicados 
e eleitos a seguinte Diretoria: Presidente: Cristiano de Mola, RG: 32.468.257-8, CPF: 
291.045.598-00; Diretor Técnico: Maria da Glória Souza Favilla, RG: 8.404.565-6, CPF: 
782.798.368-53; Diretor Administrativo: Eliza Saeko Tamasiro Iha, RG: 15.538.612-8, 
CPF: 044.825.898-61. E por fim indicou os nomes para o Conselho Fiscal que na ocasião 
foram todos os atuais conselheiros reeleitos por unanimidade. Encerrada a votação, o 
senhor presidente perguntou se alguém queria se manifestar. Não havendo manifestação, 
entrou no item c- Alteração do Estatuto Social: O presidente abriu novamente a palavra, 
dizendo que com a sanção da Lei Complementar Municipal n°. 841 de 19 de fevereiro 
de 2020, será colocado em pauta a reforma do estatuto social da sociedade visando 
as inclusões previstas na respectiva legislação no tocante as finalidades da empresa, 
atividades estas voltadas para a área de ciência, cultura, educação e pesquisa. Assim, 
propõem-se a inclusão dos  seguintes itens no estatuto social: “Art. 4-A. A Progresso e 
Desenvolvimento de Praia Grande terá finalidades   educacionais, culturais, científicas 
e assistenciais.§1º. Os vários cursos estão sujeitos à legislação específica e cada um 
deverá ter seu  regimento próprio; §2º  - As várias unidades de ensino da empresa são 
de sua exclusiva propriedade, manutenção, direção e administração, cujo acervo forma o 
patrimônio da Progresso e Desenvolvimento de Praia Grande S/A; §3º - A empresa terá 
como objeto todas as atividades de extensão universitária  pertinentes ao ensino geral, 
em todos os seus níveis, inclusive proporcionar assistência educacional a estudantes 
carentes de recursos que demonstrarem aptidão, podendo realizar prestação de serviços 
a terceiros, inclusive visando a inovação tecnológica, científica e cultural, e participar de 
licitações de forma a dar uma dimensão prática aos estudos e pesquisas desenvolvidas, 
atendidas, quando for o caso, as exigências específicas, em todas as áreas; §4º - A 
empresa poderá ainda elaborar, produzir, gerir e administrar projetos  desportivos, culturais 
e outros que estejam em harmonia com o ensino e a  educação em geral, não somente, 
mas também nas áreas do desporto educacional, de participação e/ ou de rendimento, de 
artes cênicas, artes visuais, música, humanidades, audiovisual, edições de livros e revistas 
e patrimônio histórico  material e imaterial. Nova redação ao caput do artigo 15 do Estatuto 
que passa a ter a seguinte redação: “O Conselho de Administração compor-se-á por 3 
(três) membros efetivos, pessoas naturais, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, 
que indicará entre eles o Presidente, o primeiro vice-presidente e o 2º vice-presidente. 
(...)”. O senhor presidente perguntou se alguém queria se manifestar. Ninguém havendo se 
manifestado, entrou no item. d- Assuntos Gerais: Abriu novamente a palavra, e perguntou 
aos participantes se alguém estava interessado em usá-la, não havendo manifestações, 
deu por suspenso os trabalhos por 30 (trinta) minutos para a lavratura desta Ata. Reabertos 
os trabalhos, foi a Ata lida na íntegra pelo secretário e, após aprovada e assinada pelos 
presentes, dela foram retiradas 4 (quatro) cópias para os fins legais.  Praia Grande, 05 de 
março  de 2020. Secretário: Luciano Aparecido Rodrigues da Silva_____. A presente Ata é 
cópia fiel da Ata transcrita do Livro de Atas de Assembleias Gerais: Livro nº4, fl.6 e  verso.

Edmilson de Oliveira Marques 
Procurador  Geral do Município e representante da Acionista Majoritária

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande
Cristiano de Mola
Diretor-Presidente

ASSOC. BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO – ABRASCE

CNPJ: 09.428.862/0001-94

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Circulante Circulante

   Caixas e equivalentes de caixa 263.375,48                  1,00                                Obrigações Sociais 476.272,31                  6.607,71                      Fluxo de caixa das atividades operacionais

   Créditos 550.501,00                  123.823,81                     Obrigações Tributárias 3.001,64                      -                              

Resultado do Exercício 214.597,21                  117.216,10                  

214.597,21                  117.216,10                  

Total do Ativo Circulante 813.876,48                  123.824,81                  Total do Passivo Circulante 479.273,95                  6.607,71                      

Acréscimo (Redução) Outros Créditos (426.677,19)                (123.823,81)                 

Não Circulante Patrimônio Líquido Acréscimo (Redução) Obrigações Sociais 469.664,60                  6.607,71                      

   Imobilizado Líquido -                              2.788,22                      Patrimônio Social 120.005,32                  2.789,22                      Acréscimo (Redução) Obrigações Fiscais 3.001,64                      -                              

Resultado do Exercício 214.597,21                  117.216,10                  Acréscimo (Redução) Outros Débitos -                              -                              

Total do Ativo Não Circulante -                              2.788,22                      Total do Patrimônio Líquido 334.602,53                  120.005,32                  

260.586,26                  0,00                             

Total do Ativo 813.876,48                  126.613,03                  Total do Passivo + Patrimônio Líquido 813.876,48                  126.613,03                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis -               -               Fluxo de caixa das atividades investimentos

(Acréscimo) Redução do Imobilizado 2.788,22                      -                              

2.788,22                      -                              

31/12/2019 31/12/2018 Descrição Patrimônio Social
Resultado do 

Exercício

Total do Patrimônio 

Líquido
Aum/Dim líq. caixa e equiv. caixa 263.374,48                  0,00                             

Atividades de Saúde 157.817,17                  -                              Caixa e equiv.caixa início período 1,00                            1,00                             

Atividades de Assistência Social 5.019.752,46               1.154.933,11               Saldos em 31/12/2017 2.789,22                      -                              2.789,22                      Caixa e equiv.caixa final período 263.375,48                  1,00                             

Atividades de Educação 150.063,50                  -                              

Outras Receitas 0,40                            -                              Incorporação do Resultado do Ex. Anterior -                              -                              -                              As notas explicativas são parte integr das demonstrações contábeis

(=) Superávit bruto 5.327.633,53               1.154.933,11               Resultado do Exercício -                              117.216,10                  117.216,10                  

Custos e Despesas com Projetos e Programas Wagner Stefani

Atividades com Saúde (149.285,65)                -                              Saldos em 31/12/2018 2.789,22                      117.216,10                  120.005,32                  Presidente

Atividades com Assistencia Social (4.923.290,10)              (1.037.717,01)              C.P.F. 063.219.268-25

Atividades com Educação (37.672,35)                  -                              Incorporação do Resultado do Ex. Anterior 117.216,10                  (117.216,10)                -                              

(5.110.248,10)              (1.037.717,01)              Resultado do Exercício -                              214.597,21                  214.597,21                  Katia Valeria Ayres Prado

Despesas Operacionais Contadora

Outras Despesas (2.788,22)                    -                              Saldos em 31/12/2019 120.005,32                  214.597,21                  334.602,53                  C.R.C. 1SP176879/O3

(2.788,22)                    -                              

(=) Resultado do Exercício 214.597,21                  117.216,10                  

CNPJ: 09.428.862/0001-94

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO – ABRASCE

CNPJ: 09.428.862/0001-94

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos Fluxos de Caixa

 em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

ATIVO

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 e 2018 (em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO – ABRASCE

PASSIVO

 em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO - ABRASCE é pessoa jurídica de direito privado, constituída enquanto Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, com prazo de duração indeterminado. Encontra-se sediada na Rua FREI CANECA 1407-ANDAR
1 SALA 109 - CONSOLACAO - CEP: 01307-003, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.428.862/0001-94. Tem por objetivos a área de Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura. 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS - As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a
Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos. 2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: FINANCEIRAS --Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas
contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como prática contábeis adotadas no Brasil. 2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Caixa e Equivalentes de Caixa; b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes; c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos; d) Apuração do resultado do
exercício; e) Patrimônio Líquido. a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos
balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor. b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra no próximo ano. c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 2019 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. d) Apuração do
resultado do exercício: As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. Os recursos provenientes de Termos de Colaboração e Fomento, Contratos de Gestão e Recursos Próprios são registrados em contas específicas. A conta RECEITAS DE PROJETOS, no valor de R$ 5.327.633,13 refere-se:
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SAÚDE no valor de R$ 157.817,17, sendo: R$ 157.787,50 em Repasses e R$ 29,67 em Receita Aplicação, aplicado pela Entidade no Projeto - operacionalização, apoio e execução de ações e serviços complementares de saúde, para manutenção das unidades de saúde, Contrato de Gestão 042/2019
de 19/11/2019 firmado entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Tuiuti. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 150.063,50, sendo: R$ 82.000,00 em Repasses e R$ 36,62 em Receita de Aplicação, aplicado pela Entidade no Projeto VILA JÚLIA - Modalidades Esportivas às Crianças e Adolescentes, Termo de Fomento
036/2019 de 11/10/2019 firmado entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Guarujá. R$ 68.000,00 em Repasses e R$ 26,88 em Receita de Aplicação, aplicado pela Entidade no Projeto PERÊQUE - Modalidades Esportivas às Crianças e Adolescentes, Termo de Fomento 029/2019 de 27/09/2019 firmado entre a Entidade e a Prefeitura
Municipal de Guarujá. ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL no valor de R$ 5.019.752,46,sendo: R$ 1.625.315,05 em Repasses e R$ 73,98 em Receita de Aplicação, aplicado pela Entidade no Projeto CASA BRANCA - Execução de projeto esportivo e de lazer e fomento de política pública desportiva e de lazer, Termo de
Fomento 016/2018 de 26/02/2018 firmado entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Casa Branca. R$ 3.249.288,00 em Repasses e R$ 1.767,28 em Receita de Aplicação, aplicado pela Entidade no Projeto PROTEÇÃO SOCIAL - serviços na Rede Sociassistencial da Proteção Social Especial de Média Complexidade de Abordagem
Social, Centro Dia para Pessoas com Deficiência e da Proteção Social de Alta Complexidade De Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes, Contrato de Gestão 172/2018 de 18/12/2018 firmado entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de São Vicente. R$ 143.300,00 em Repasses e R$ 8,15 em Receita de Aplicação,
aplicado pela Entidade no Projeto CREAS - Atendimento socioassistencial de crianças, adolescentes, adultos e profissionais usuários do sistema único de assistência social, em especial aos atendidos pelos programas PAE/MSE e AEPETI do Centro de Referência Especializada em Assistência Social, Termo de Colaboração 049/2019 de
27/11/2019 firmado entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Guarujá. e) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício

 em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

Demonstrações do Resultado do Exercício findo 

ASSOC. BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO – ABRASCE

CNPJ: 09.428.862/0001-94

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 83/2019

Republicado com Alteração

Objeto: Aquisição de instrumentos 
musicais para utilização na Orquestra 
Municipal de Guarujá.

O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através do 
link “Serviços Online”; “Sistema de 
Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria 
de Compras e Licitações(mediante o 
recolhimento de R$ 25,00 referentes aos 
custos de reprodução) sito na Av. Santos 
Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio - 
Guarujá – SP, no período de 20 de março 
de 2020 até o dia 31 de março de 2020. 
O pagamento deverá ser efetivado na 
Agência Bancária situada dentro do Paço 
Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade 
serão publicados ofi cialmente apenas no 
Diário Ofi cial do Município, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, 
inciso XIII; Lei Municipal nº 2.812/2001, e 
disponibilizados, em caráter informativo, 
no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 01 de abril de 2020 até às 09h30m, 
quando se dará a abertura da sessão 
pública.

Guarujá, 16 de março de 2020.

MARCELO FELICIANO NICOLAU

6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados
MODAS CONDE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

45.055.928/0001-01, SAID CHUCRI, inscrito no CPF/MF sob o nº 196.651.568-53, bem
como dos coproprietários dos imóveis das matrículas 17.121 e 17.406:
ALEXANDRE CHUCRI, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.892.916-20; SAID CHUCRI,
inscrito no CPF/MF sob o nº 196.651.568-53; IVO CHUCRI, inscrito no CPF/MF sob o nº
050.352.528-68, e sua mulher SELMA REGINA AYUB CHUCRI; ESPER CHUCRI,
inscrito no CPF/MF sob o nº 581.665.138-20, e sua mulher ALIETE LOPES CHUCRI;
YOLANDA CHUCRI, inscrita no CPF/MF sob o nº 423.508.168-34; MARIANA CHUCRI,
inscrita no CPF/MF sob o nº 072.637.678-72; GILBERTO CHUCRI, inscrito no CPF/MF
sob o nº 491.156.188-20, e sua mulher SUELI SILVA CHUCRI; e SURÉIA CHUCRI,
inscrita no CPF/MF sob o nº 595.819.308-25; e coproprietários do imóvel da
matrícula 17.121: SUAD CHUCRI ALVAREZ, e seu marido JOSÉ ALVAREZ
MENDES, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.705.928-04; e SUELI CHUCRI MARTINS,
inscrita no CPF/MF sob o nº 595.819.058-04, e seu marido WALTER MARTINS. O Dr.
Joel Birello Mandelli, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos
bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial  ajuizada
por BANCO BRADESCO S/A em face de MODAS CONDE LTDA e outro - Processo
nº 0008822-87.2013.8.26.0562 - Controle nº 286/2013, e que foi designada a venda
dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS IMÓVEIS -
Os imóveis serão vendidos em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se
encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas
condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores,
no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art.
887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos
imóveis a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da
realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO -
O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal
www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 25/03/2020 às 11:00h e se
encerrará dia 30/03/2020 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da
avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 30/03/2020 às
11:01h e se encerrará no dia 29/04/2020 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no
mínimo 100% (cem por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O
leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO
VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda
do imóvel corresponderá a 100% (cem por cento) do valor da avaliação judicial, que
será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser
ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA
– Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, a quota parte da
coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da alienação do bem,
sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em
igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS -
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto
eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no
valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN.
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se
desfazer a arrematação. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega
Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da
MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará
disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo
caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou
pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos
termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: LOTE Nº 01: MATRÍCULA Nº
17.121 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
SANTOS/SP - IMÓVEL: O Prédio, assobradado, com todas as suas dependências e
benfeitorias, sob nº 70/72, da rua Itororó, no perímetro urbano desta Comarca e seu
respectivo terreno, que mede: 7,00 metros mais ou menos de frente, igual metragem na
linha dos fundos; por 25,00 metros do lado esquerdo e 22,35 metros do lado direito,
ambos da frente aos fundos, confrontando: pela frente com a mencionada rua; do lado
da rua General Câmara e também nos fundos com o imóvel de nº 66 da rua Itororó,
onde se acha instalada a Casa Regente; do lado esquerdo com o imóvel nº 78 da
mencionada rua. Consta na Av.2 da desta matrícula a penhora exequenda da parte
ideal (10%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária MODAS
CONDE LTDA. Contribuinte nº 25.025.017.000. Consta no site da Prefeitura de
Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 166.403,19, e débitos de
IPTU para o exercício atual no valor de R$ 6.992,54 (16/01/2020). Avaliação deste
lote: R$ 595.361,58 (quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e um
reais e cinquenta e oito centavos) para novembro de 2019, que será atualizado até
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº
02: MATRÍCULA Nº 17.406 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: Um Terreno, na rua General Câmara nº 182, no
perímetro urbano desta Comarca, medindo e confrontando: 25,77 metros de frente para
a mencionada rua; 53,50 metros da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua
olha para o terreno, onde confronta com Antonio Evaristo ou sucessores; 46,30 metros
do lado esquerdo, onde confronta com o prédio nº 190 da mesma rua, de Joaquim
Pedro dos Santos ou sucessores, daí, a linha divisória quebra à direita, em ângulo reto,
numa extensão de 9,12 metros; daí quebra a esquerda, ainda em ângulo reto, numa
extensão de 7,38 metros, confrontando até aqui com o imóvel nº 227, da rua João
Pessoa e daí, quebra à direita, novamente em ângulo reto, numa extensão de 16,43
metros, até encontrar a divisa lateral direita, confrontando com os imóveis nºs 225 e 221
da rua Joio Pessoa, encerrando a área de 1.307,81 m2, medidas essas todas mais ou
menos. Consta na Av.6 da desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal
(12,50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária MODAS
CONDE LTDA. Contribuinte nº 26.016.009.000. Consta no site da Prefeitura de
Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 2.401.076,48, e débitos de
IPTU para o exercício atual no valor de R$ 86.126,71 (16/01/2020). Avaliação deste
lote: R$ 9.492.775,28 (nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos
e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para novembro de 2019, que será
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do
TJ/SP. Santos, 22 de janeiro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Joel Birello
Mandelli-Juiz de Direito
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TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2020 Classificados

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

LEI COMPLEMENTAR Nº 986
Dispõe sobre a criação de Comissões Permanentes e dá outras providências.

Proc. nº 13745/20
PEDRO GOUVÊA, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 
Art.1º- Ficam criadas as seguintes Comissões Permanentes, que farão parte da Estrutura Administrativa da 
Prefeitura:
I – Comissão Permanente de Sindicância, subordinada à Secretaria de Assuntos Jurídicos, órgão de caráter 
permanente, constituída por 05 (cinco) servidores, obrigatoriamente do Quadro de servidores efetivos, sendo 01 
(um) representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos, do quadro de Procuradores, que a presidirá e os demais 
indicados por outras Secretarias, designados pelo Prefeito;
II – Comissão Permanente de Processo Administrativo, subordinada à Secretaria de Assuntos Jurídicos, órgão 
de caráter permanente, constituída por 05 (cinco) servidores, obrigatoriamente do quadro de servidores efetivos, 
sendo 01 (um) representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos, do Quadro de Procuradores, que a Presidirá e os 
demais indicados por outras Secretarias, designados pelo Prefeito;
III– Comissão Permanente de Licitação, órgão de caráter permanente, subordinada à Secretaria de Governo, 
constituída por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, sendo que dentre estes, no mínimo, 01 (um) 
representante da Secretaria de Governo, 01 (um) representante da Secretaria da Fazenda, 01 (um) representante 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, designados Prefeito, que indicará o Presidente, obrigatoriamente um servidor 
do Quadro Permanente.
IV – Comissão Permanente Examinadora de Seleção, Classificação e Aperfeiçoamento de Pessoal, constituída por 
06 (seis) membros, sendo que dentre estes, 02 (dois) da Secretaria da Administração,  01 (um) da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, 01 (um) da Secretaria de Governo, 01 (um) da Secretaria da Fazenda, e (01) um indicado pelo 
Prefeito, obrigatoriamente do Quadro de servidores efetivos, designados pelo Prefeito.
Art. 2º- Os membros das Comissões Permanentes farão jus à percepção de gratificação mensal correspondente a 
25% (vinte e cinco por cento) da referência “R” da tabela salarial - G1.
Art. 3º- As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar serão suportadas por verbas orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março 
de 2020.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os a Lei Complementar nº 962, de 06 de novembro 
de 2019.

São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 16 de março de 2020.
PEDRO GOUVÊA
Prefeito Municipal

                
LEI COMPLEMENTAR Nº 987

Disciplina o ordenamento do Uso e Ocupação do Solo do Município de São Vicente, e dá outras 
providências. Proc. nº 36260/19

PEDRO GOUVÊA, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS
Art. 1º  O ordenamento do uso e ocupação do solo para fins urbanos, no Município de São Vicente, 
será regido por esta lei complementar, em conformidade com as disposições da Lei Orgânica Municipal 
e com as diretrizes estabelecidas na Lei Complementar nº 917, de 14 de dezembro de 2018, Plano Diretor de 
Desenvolvimento e Expansão Urbana – PDDEU, observadas as disposições das legislações federais e estaduais 
pertinentes.
CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES
Art. 2º Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
I -  Afastamento: distância mínima admitida, em que 02 (dois) ou mais edifícios situados no mesmo 
lote, devem manter entre si, considerando todos os elementos construtivos;
II -  Alinhamento: linha divisória entre o lote e o logradouro público;
III -  Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm (quarenta centímetros): área 
livre de qualquer edificação ou qualquer pavimento ou cobertura, ainda que semipermeável, sobre o solo, mas com 
edificação no subsolo, com uma camada para plantio de vegetação de no mínimo 40cm (quarenta centímetros) 
de espessura;
IV -  Área ajardinada sobre solo natural: área livre de qualquer edificação ou pavimento, ou cobertura, 
tanto no solo quanto no subsolo, que permita a infiltração de água sendo destinada ao ajardinamento;
V -  Área coberta de uso público: áreas livres, externas ou internas às edificações, niveladas com o 
passeio público, com fechamentos que vise melhorar a oferta de espaços qualificados para o uso público;
VI -  Área construída: soma de todas as áreas cobertas de uma edificação;
VII -  Área de utilização comum ou Áreas Comuns: área que pode ser utilizada por todos os proprietários 
de um condomínio edificado, sendo livre o acesso e o uso, de forma comunitária;
VIII -  Área impermeabilizada: área do lote coberta por piso impermeável ou edificação que não permita 
nenhuma infiltração de água no solo;
IX -  Área interna da unidade privativa: área total da unidade autônoma, descontadas as áreas externas 
abertas, tais como terraços, áreas técnicas, varandas e jardineiras;
X -  Área livre de uso público: áreas livres de uso público, privadas ou não, sem fechamentos, com 
acesso direto a logradouro público, preferencialmente conectando vias públicas, que podem ser utilizadas por 
toda a população, desempenhando função social para circulação, convívio, lazer, recreação, passeio, descanso 
ou contemplação;
XI -  Área livre: superfície do lote não ocupada pela edificação;
XII -  Área privativa: área do imóvel, coberta ou descoberta, da qual um proprietário tem total domínio, 
de uso particular e exclusivo;
XIII -  Bairro: divisão territorial voltada ao atendimento imediato das necessidades urbanas e rurais das 
comunidades, sendo território representativo da cidade e principal forma de reprodução do espaço geográfico, 
que é segmentado e desigual, porém, articulado, de origem histórica ou pública ou imobiliária, visando facilitar a 
orientação das pessoas e possibilitar a gestão eficiente à administração pública; 
XIV -  Coeficiente de aproveitamento básico - CAb:  índice que, multiplicado pela área do terreno a ser 
edificado, determina a área construída permitida para lote sem exigência de contrapartida;
XV -  Coeficiente de aproveitamento máximo - CAmax: índice que, multiplicado pela área do terreno a 
ser edificado, determina a área construída permitida para lote, com exigência de contrapartida;
XVI -  Coeficiente de aproveitamento mínimo - CAmin: índice que, multiplicado pela área do terreno 
a ser edificado, determina a área construída mínima obrigatória para o lote, abaixo do qual o imóvel poderá ser 
considerado subutilizado ou não utilizado;
XVII -  Contrapartida financeira: valor econômico, expresso em moeda nacional, a ser pago ao Município 
pelo proprietário de imóvel, em espécie;
XVIII -  Desdobro ou fracionamento: subdivisão de um lote em dois ou mais;
XIX -  Desmembramento: subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento 
do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes;
XX -  Edifícios inteligentes: edifícios projetados para disporem de recursos avançados de tecnologia e 
manutenção de forma a otimizar seus sistemas, estruturas, serviços e gerenciamento pelo seu tempo de vida útil, 
reduzindo os impactos ambientais;
XXI -  Edifícios verdes: edifícios projetados com abordagem bioclimática, adoção de tecnologias e uso de 
material ecológico, uso racional da água, melhoria da eficiência energética e preservação ambiental;
XXII -  Eixo de via: linha que, passando pelo seu centro, é equidistante dos alinhamentos; 
XXIII -  Embasamento: volume arquitetônico inferior, constituído por até 04 (quatro) pavimentos, para uso 
não residencial, utilizado exclusivamente para comércio e serviço, vagas de garagem ou atividades comuns do 
edifício;
XXIV -  Empreendimento habitacional de interesse social: corresponde ao parcelamento do solo, uma 
edificação ou um conjunto de edificações, destinado total ou parcialmente à Habitação de Interesse Social – HIS;
XXV -  Empreendimento habitacional de mercado popular: corresponde ao parcelamento do solo, uma 
edificação ou um conjunto de edificações, destinado total ou parcialmente à Habitação de Mercado Popular – 
HMP;
XXVI -  Estacionamento: área coberta ou descoberta, destinada à guarda de veículos, de uso privado ou 
coletivo;
XXVII -  Fator de planejamento – fp: fator utilizado para indicar a quantidade de infraestrutura por região do 
Município, no cálculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC;
XXVIII -  Gabarito: é a altura da edificação medida a partir do nível mais elevado do meio fio até o ponto mais 
alto da cobertura, incluindo a caixa d’água ou qualquer outro elemento construtivo;
XXIX -  Gleba: é a porção de terra que ainda não foi servida de infraestrutura, tais como arruamento e 
loteamento de solo.
XXX -  Impactos urbanísticos: intervenção que gera mudanças no meio urbano positivas ou negativas;
XXXI -  Logradouro público: área de propriedade pública e de uso comum da população, compreendendo 
as vias públicas e os espaços livres;
XXXII -  Lote mínimo: terreno servido de infraestrutura básica com área e testada mínimas admissíveis;
XXXIII -  Lote: terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos 
definidos em leis específicas de ordenamento do uso e da ocupação do solo das Macroáreas Insular e Continental 
para a zona em que se situe;
XXXIV -  Loteamento: subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de 
circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;
XXXV -  Outorga não onerosa: autorização para construir além dos limites estabelecidos para o local, sem 
contrapartida ao Município;
XXXVI -  Outorga onerosa: autorização para construir além dos limites estabelecidos para o local, ou para 
alteração de uso de solo, mediante contrapartida ao Município;
XXXVII -  Pavimento térreo ou primeiro pavimento: é aquele cujo piso se situa no máximo a 1,50m (um metro 
e cinquenta centímetros) acima ou abaixo do nível médio do trecho de eixo da via para a qual tem frente;
XXXVIII -  Potencial construtivo: produto resultante da multiplicação da área do lote pelo coeficiente de 
aproveitamento;
XXXIX -  Quadra: área resultante da execução do loteamento, delimitada por vias de circulação de veículos 
e logradouros públicos;
XL -  Recuo mínimo: menor distância entre o limite da edificação e a divisa do lote, medida 
ortogonalmente a esta;
XLI -  Recuo: distância medida entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a divisa do 
lote, sendo que o recuo de frente é medido com relação ao alinhamento ou, quando se tratar de lote lindeiro a mais 
de um logradouro público, a todos os alinhamentos;
XLII -  Taxa de ocupação do lote: percentual definido pela razão entre a área de projeção da edificação ou 
edificações sobre o plano horizontal e a área do lote, não podendo ser consideradas isoladas as taxas de ocupação 
por pavimentos;
XLIII -  Taxa de permeabilidade: área do terreno descoberta, permeável e dotada de vegetação, em relação 
a sua área total, que contribui para o equilíbrio climático e propicia alívio para o sistema público de drenagem 
urbana;
XLIV -  Terraço técnico ou área técnica: área externa aberta de uma edificação ou de uma unidade 
autônoma, de uso exclusivo para os equipamentos de utilidades dos compartimentos, protegida por guarda-corpo, 
podendo ser coberta ou não;
XLV -  Terraço: área externa aberta de uma edificação ou de uma unidade, que tem acesso por meio de 
compartimento de uso comum ou privado, protegida por peitoril, podendo ser coberta ou não;
XLVI -  Testada ou frente: linha divisória do lote com relação à via pública;
XLVII -  Transferência do direito de construir: instrumento que permite transferir o potencial construtivo não 
utilizado de um imóvel para outro; 
XLVIII -  Unificação: junção de dois ou mais lotes para a formação de lote maior;
XLIX -  Uso desconforme: uso licenciado anteriormente a esta Lei Complementar e que difere do novo 
parâmetro de ocupação;
L -  Uso misto: incidência de mais de uma categoria de uso em um mesmo lote ou edificação;
LI -  Varanda, balcão ou eirado: terraço com cobertura;
LII -  Veículos: é qualquer mecanismo destinado ao transporte de pessoas ou mercadorias;
LIII -  Via de circulação: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 
pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central;
LIV -  Via urbana: ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na 
área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão;
LV -  Zonas: porções do território nas quais incidem parâmetros próprios de parcelamento, uso e 
ocupação do solo;
LVI -  Zoneamento: divisão de área do Município em diferentes zonas urbanísticas de uso, visando à 
ordenação do desenvolvimento do Município.
Art. 3º A disciplina do ordenamento do uso e ocupação do solo tem por objetivos:
I -  a melhoria da qualidade urbana e ambiental;
II -  a adequação das densidades do assentamento urbano à disponibilidade da infraestrutura e 
equipamentos públicos;
III -  a adequação dos usos em conformidade com as vias e com os impactos promovidos no meio urbano;
IV -  a implementação de instrumentos urbanísticos de incentivo à promoção de programas de 
desenvolvimento econômico, habitacional, cultural, de revitalização urbana e conservação do patrimônio 
ambiental natural, histórico e construído;
V -  o cumprimento da função social da propriedade urbana.
Art. 4º São diretrizes para o parcelamento, uso e ocupação do solo:
I -  a qualificação do adensamento demográfico, a intensificação das atividades econômicas, a 
diversificação do uso do solo e a qualificação da paisagem ao longo dos eixos de estruturação da transformação 
urbana;
II -  o reconhecimento, consolidação e estruturação das centralidades ao longo das principais vias 
de conexão do Município e em centros e subcentros regionais; 
III -  a promoção da melhoria ambiental do Município, em especial nos territórios de intensa 
transformação, de forma a contribuir na gestão integrada das águas com ênfase na drenagem urbana e na ampliação 
da cobertura vegetal; 
IV -  o incentivo à promoção de construções sustentáveis visando reduzir emissões de gases de efeito 
estufa, reduzir o consumo de água e de energia, otimizar a utilização do espaço público e contribuir para a melhoria 
das condições ambientais; 
V -  a preservação e proteção das unidades de conservação, áreas de preservação e recuperação dos 

mananciais, áreas de preservação permanente, remanescentes de vegetação significativa, imóveis e territórios de 
interesse cultural, da atividade produtiva instalada e bairros de urbanização consolidada; 
VI -  a limitação e o condicionamento da instalação de empreendimentos tendo em vista as condições 
urbanísticas do entorno, considerando eventuais incomodidades inerentes da atividade, de modo a proporcionar 
melhor equilíbrio entre áreas públicas e privadas, melhor interface entre o logradouro público e o edifício, 
compatibilidade entre a densidade demográfica e a infraestrutura existente e maior continuidade, capilaridade e 
conectividade do sistema viário; 
VII -  a adequação do uso do solo aos veículos de transporte não motorizados, em especial a construção de 
instalações que incentivem o uso da bicicleta;
VIII -  o incentivo aos modais de transporte não poluentes, no espaço urbano;
IX -  o incentivo à integração, no uso do solo, dos diversos modos de transporte; 
X -  a aproximação do emprego e dos serviços urbanos à moradia, com a garantia da adequação 
sustentável; 
XI -  a promoção da habitação de interesse social e de mercado popular de forma integrada aos bairros e 
nos territórios com oferta de serviços públicos e empregos;
XII -  a instalação de equipamentos sociais em locais com carências de serviços públicos, em especial 
saúde, lazer e educação;
XIII -  a instalação de atividades econômicas e institucionais e do uso residencial em conformidade com 
o desenvolvimento sustentável e com o macrozoneamento estabelecido no Plano Diretor de Desenvolvimento e 
Expansão Urbana – PDDEU; 
XIV -  a simplificação das regras de parcelamento, uso e ocupação do solo, da regularização fundiária e 
urbanística, de modo a facilitar os procedimentos de produção e transformação do espaço urbano;
XV -  a proteção ambiental e a recuperação dos remanescentes do bioma da Mata Atlântica protegidos por 
lei, que cumprem relevante função ecológica, incluindo os ecossistemas urbanos da área insular, particularmente 
dos morros e manguezais;
XVI -  agarantiada acessibilidade no espaço urbano e no uso do solo, de acordo com legislação vigente.
TÍTULO II
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E DA ESTRUTURA URBANA
Art. 5º Como estratégia do ordenamento territorial e da estrutura urbana, o território do Município 
fica dividido em zonas, caracterizadas pelo conjunto de regras de parcelamento, ocupação e uso do solo aplicáveis 
às respectivas porções do território. 
Art. 6º Para o cumprimento das estratégias de ordenamento territorial e atendimento das diretrizes 
estabelecidas nesta Lei, os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação dos lotes serão definidos conforme as 
seguintes finalidades principais:
I -  Dimensões máximas de lotes e quadras: adequar a inserção de empreendimentos de médio e grande 
porte em relação ao entorno e ao sistema viário, bem como melhorar a oferta de áreas públicas; 
II -  Classificação dos usos: definir categorias, subcategorias e grupos de atividades para estabelecer os 
usos e atividades permitidos em cada zona e áreas especiais, bem como suas condições de instalação; 
III -  Parâmetros de incomodidade: estabelecer limites quanto à interferência de atividades não 
residenciais em relação ao uso residencial;
IV -  Condições de instalação dos usos: estabelecer referências e condicionantes conforme usos e 
atividades não residenciais para a adequação das edificações, inclusive em função da largura da via; 
V -  Coeficiente de aproveitamento de terreno por unidade: controlar as densidades construtivas e 
demográficas em relação aos serviços públicos e a infraestrutura urbana existentes e planejados; 
VI -  Recuos e taxa de ocupação: controlar a volumetria das edificações no lote e na quadra e evitar 
interferências negativas na paisagem urbana; 
VII -  Taxa de permeabilidade mínima: promover a qualificação ambiental, em especial a melhoria da 
retenção e infiltração da água nos lotes, a melhoria do microclima e a ampliação da cobertura vegetal; 
VIII -  Fruição pública, fachada ativa, limite de vedação do lote e destinação de área para alargamento do 
passeio público: ampliar as áreas de circulação de pedestres, proporcionar maior utilização do espaço público e 
melhorar a interação dos pedestres com os pavimentos de acesso às edificações.
Art. 7º Para ordenamento do planejamento e gestão de seu território, o Município de São Vicente 
édividido em:
I -  macroáreas;
II -  macrozonas;
III -  bairros;
IV -  zonas de uso e de ocupação do solo;
V -  zonase áreas especiais.
CAPÍTULO I
DAS MACROÁREAS
Art. 8º Conforme definido na Lei Complementar nº 917, de 14 de dezembro de 2018 - Plano Diretor de 
Desenvolvimento e Expansão Urbana – PDDEU, para o planejamento e gestão do uso e da ocupação do território, 
o Município fica dividido em 3 (três) macroáreas, de acordo com suas características ambientais e geológicas, em 
relação asua aptidão para urbanização, com os seguintes elementos:
I -  Macroárea Insular – MAI;
II -  Macroárea Continental – MAC, subdivida em:
a) Macroárea Continental 1 – MAC 1;
b) Macroárea Continental 2 – MAC 2e
c) Macroárea Continental 3 – MAC 3;
III -  Macroáreado Estuário – MAE.

CAPÍTULO II
DAS MACROZONAS

Art. 9º Conforme definido no Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana– PDDEU, para 
o planejamento e gestão do uso e da ocupação do território, o Município fica dividido em 20 (vinte) Macrozonas, de 
acordo com suas características urbanas, ambientais, sociais e econômicas diferenciadas, em relação à política de 
desenvolvimento urbano, assim denominadas como:
I -  MacrozonaInsular Um – MZI-01;
II -  MacrozonaInsular Dois – MZI-02; 
III -  MacrozonaInsular Três – MZI-03; 
IV -  MacrozonaInsular Quatro – MZI-04;
V -  Macrozona Insular Cinco – MZI-05;
VI -  Macrozona Insular Seis – MZI-06;
VII -  Macrozona Insular Sete – MZI-07;
VIII -  Macrozona Insular Oito – MZI-08;
IX -  Macrozona Insular Nove – MZI-09;
X -  Macrozona Insular Dez – MZI-10;
XI -  Macrozona Insular Onze – MZI-11;
XII -  Macrozona Continental Doze – MZC-12;
XIII -  Macrozona Continental Treze – MZC-13;
XIV -  Macrozona Continental Quatorze – MZC-14;
XV -  Macrozona Continental Quinze – MZC-15;
XVI -  Macrozona Continental Dezesseis – MZC-16;
XVII -  Macrozona Continental Dezessete – MZC-17;
XVIII -  Macrozona Continental Dezoito – MZC-18;
XIX -  Macrozona Continental Dezenove – MZC-19 e
XX -  Macrozona Continental Vinte – MZC-20.

CAPÍTULO III
DO ABAIRRAMENTO

Art. 10º Para o Município de São Vicente fica estabelecido que o conjunto de abairramento é formado 
por45 (quarenta e cinco) bairros, delimitado no anexo I – Planta de Abairramento, em escala 1:15.000, e descrito no 
anexo II – Descrição do Perímetro dos Bairros, com as seguintes denominações:
I -  Centro;
II -  Gonzaguinha;
III -  Boa Vista;
IV -  Itararé;
V -  Vila Valença;
VI -  Vila Voturuá;
VII -  Jardim Independência;
VIII -  Vila São Jorge;
IX -  Jardim Guaçu;
X -  Vila Mello;
XI -  Catiapoã;
XII -  Vila Jóquei Clube;
XIII -  Parque São Vicente;
XIV -  Vila Nossa Senhora de Fátima;
XV -  Cidade Náutica;
XVI -  Beira Mar;
XVII -  Esplanada dos Barreiros;
XVIII -  Vila Margarida;
XIX -  Parque Bitaru;
XX -  Tancredo;
XXI -  Náutica III;
XXII -  México 70;
XXIII -  Japão;
XXIV -  Japuí;
XXV -  Parque Prainha;
XXVI -  Humaitá;
XXVII -  Parque Continental;
XXVIII -  Jardim Irmã Dolores;
XXIX -  Jardim Rio Branco;
XXX -  Parque das Bandeiras;
XXXI -  Nova São Vicente;
XXXII -  Vila Emma;
XXXIII -  Vila Samaritá;
XXXIV -  Quarentenário;
XXXV -  Gleba;
XXXVI -  Bairro “A”;
XXXVII -  Bairro “B”;
XXXVIII -  Bairro “C”;
XXXIX -  Bairro “D”;
XL -  Bairro “E”;
XLI -  Bairro “F”;
XLII -  Bairro “G”;
XLIII -  Vale Novo;
XLIV -  Acaraú e
XLV -  Paratinga.

CAPÍTULO IV
DO ZONEAMENTO

Art. 11 As zonas correspondem a porções do território nas quais incidem parâmetros próprios de 
parcelamento, uso e ocupação do solo, delimitados no anexo III – Planta de Zoneamento Urbanístico, desta Lei, 
em escala 1:15.000.
Art. 12 Para o planejamento e gestão do uso e da ocupação do solo, de acordo com o Plano Diretor 
de Desenvolvimento e Expansão Urbano – PDDEU do Município de São Vicente, foram criadas as seguintes áreas 
especiais:
I -  Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS;
II -  Áreas Especiais de Adensamento Sustentável na Macroárea Insular – AEASMI;
III -  Área Especial de Praia – AEP;
IV -  Áreas Especiais de Proteção ao Meio Ambiente Natural – AEPMAN.
§ 1º As AEIS e AEP estão delimitadas e definidas na Lei Complementar 917, de 14 de dezembro de 2018.
§ 2º As Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS, definidas pelo PDDEU-SV serão tratadas nesta Lei 
Complementar como Zonas Especias de Interesse Social – ZEIS 1 e 2, denominação já existente no órgão de 
planejamento ou habitação do Município;
§ 3º As Áreas Especiais de Adensamento Sustentável na Macroárea Insular - AEASMI serão tratadas neste Lei 
Complementar como Área de Adensamento Sustentável – AAS e Área de Proteção Cultural e Paisagística – APCP;
§ 4º As Áreas Especiais de Proteção ao Meio Ambiente Natural - AEPMAN serão tratadas nesta Lei Complementar 
como Zonas Especiais de Preservação – ZEP, Zonas Especiais de Proteção Ambiental – ZEPAM, Zonas de 
Preservação e Desenvolvimento Sustentável – ZPDS e Zonas de Preservação e Desenvolvimento Sustentável Rural 
– ZPDS-R;
Art. 13 As zonas do Município têm suas características definidas em função do território no qual se 
inserem:
SEÇÃO I
DAS ZONAS INTEGRANTES DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE USO 
INCENTIVADO
Art. 14 Territórios de desenvolvimento urbano de uso incentivado: são áreas com densidades 
demográfica e construtiva altas, em que se objetiva a promoção do adensamento construtivo, populacional, 
atividades econômicas e serviços públicos, a diversificação de atividades e a qualificação paisagística dos espaços 
públicos de forma a adequar o uso do solo à oferta de transporte público coletivo, compreendendo:
I -  Zona de Urbanização Incentivada – ZUI: zona de grande diversidade de padrões de uso e ocupação 
do solo, desigualdade sócioespacial, padrões diferenciados de urbanização e é a área do Município mais propícia 
para abrigar os usos que garantam densidade populacional e construtiva;
II -  Zona de Urbanização Incentivada Futura – ZUIF: zona de grande diversidade de padrões de uso e 
ocupação do solo, desigualdade sócioespacial, padrões diferenciados de urbanização e é a área do Município mais 
propícia para abrigar os futuros usos e atividades urbanos e com a perspectiva de ampliação da infraestrutura de 
transporte público coletivo;
III -  Zona Eixo de Interesse Metropolitano – ZIM: zona eixo contíguo às vias arteriais, apresentando 
condições favoráveis para abrigar os usos e atividades de caráter metropolitano e com a perspectiva de ampliação 
da infraestrutura de transporte público coletivo intermunicipal;
IV -  Áreas de Adensamento Sustentável – AAS: compreendem as áreas ao longo dos sistemas de 
transporte coletivo de média capacidade de carregamento existentes e previstos na Macroárea Insular, objetivando 
incrementar espaços produtivos e ofertar Habitação de Interesse Social - HIS e Habitação de Mercado Popular 
–HMP.

SEÇÃO II
DAS ZONAS INTEGRANTES DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE USO 

MISTO QUALIFICADO
Art. 15 Territórios de desenvolvimento urbano de uso misto qualificado: são áreas com densidades 
demográfica e construtiva médias, em que se objetiva a manutenção de usos não residenciais existentes, o fomento 
às atividades produtivas, a diversificação de usos ou o adensamento populacional moderado, a depender das 
diferentes localidades que constituem estes territórios, compreendendo:

I -  Zona de Qualificação Central – ZC: zona de grande diversidade de padrões de uso e ocupação do 
solo, desigualdade socioespacial, padrões diferenciados de urbanização, onde se pretende estimular atividades 
típicas de centros regionais e a garantia da variedade de comércio e serviços;
II -  Zona Corredor – ZCOR: zonas eixo que fazem frente para vias arteriais, com condições favoráveis 
para a implantação de indústria, comércio e serviços de pequeno e médio portes compatíveis com o uso residencial 
e com a fluidez do tráfego;
III -  Zona Mista – ZM: zona destinada a promover usos mistos, com predominância do uso residencial, 
com densidades construtiva e demográfica baixas e médias;
IV -  Zona Especial de Interesse Social-1 – ZEIS-1: zona constituída por ocupações espontâneas em 
áreas públicas ou privadas, parcelamentos ou loteamentos irregulares, habitados por população de baixa renda 
familiar, destinados exclusivamente a melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária 
de assentamentos precários;
V -  Zona Especial de Interesse Social-2 – ZEIS-2: zona constituída por glebas ou terrenos não 
edificados, subutilizados ou não utilizados, que, por sua localização e características, sejam destinados à 
implantação de programas de HIS e HMP, priorizando a implantação de infraestrutura, equipamentos urbanos 
e comunitários;
VI -  Zona de Qualificação Econômica – ZE: zona com presença de atividade industrial, destinadas à 
manutenção, ao incentivo e à modernização desses usos, em conformidade com a tecnologia e com os centros de 
pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, entre outras atividades econômicas;
VII -  Zona de Qualificação Industrial – ZI: zona localizada estrategicamente ao longo devias de trânsito 
rápido e arteriais, com condições favoráveis para a implantação de comércio, serviços e indústrias de pequeno, 
médio e grande portes, sendo que toda e qualquer implantação de indústria deverá ser precedida de EIA-RIMA;
VIII -  Zona de Qualificação Urbana – ZU: zona que, por suas características específicas, necessitam 
de disciplina especial de parcelamento, uso e ocupação do solo. Porções do território, públicas ou privadas, 
sem destinação específica, com incentivos fiscais e normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do solo 
capazes de criar condições para o desenvolvimento social, econômico e ambiental de forma estratégica, onde 
se pretende a requalificação do espaço urbano incorporando o desenho urbano ao processo de planejamento 
vinculados à apresentação de licenciamento ambiental e de laudo de impacto de vizinhança, para mitigação de 
danos urbanísticos;
§ 1º Para fins de adequação urbanística, em especial no que se refere à transição de usos e densidades, as Zonas 
Corredores - ZCOR poderão incidir também em lotes lindeiros às demais zonas de uso. 
§ 2º Nos lotes com duas ou mais frentes localizados em Zonas Corredores - ZCOR e com uso não residencial, o 
acesso de veículos será permitido apenas pela via que estrutura a referida ZCOR. 
§ 3º Não será permitida a unificação de lotes pertencentes às Zonas Corredores – ZCOR com um ou mais lotes 
enquadrados em outra zona de uso.

SEÇÃO III
DAS ZONAS INTEGRANTES DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Art. 16 Territórios de desenvolvimento sustentável: são áreas com densidades demográfica e 
construtiva baixas, em que se objetiva a preservação ambiental e de bairros consolidados de baixa e média 
densidades, de conjuntos urbanos específicos e territórios destinados à promoção de atividades econômicas 
sustentáveis conjugadas com a preservação ambiental, cultural e turística, compreendendo:
I -  Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável – ZPDS: zona destinada à implantação de 
atividades econômicas compatíveis com a manutenção e recuperação dos serviços ambientais por elas prestados, 
em especial os relacionados às cadeias produtivas da agricultura, da extração mineral e do turismo;
II -  Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável Rural – ZPDS-R: zona destinada à 
conservação da paisagem e à implantação de atividades econômicas compatíveis com a manutenção e recuperação 
dos serviços ambientais por elas prestados, em especial os relacionados às cadeias produtivas da agricultura, da 
extração mineral e do turismo, em zona rural;
III -  Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPAM: zona atribuída por remanescentes da Mata 
Atlântica e outras formações de vegetação nativa, arborização de relevância ambiental, vegetação significativa, 
alto índice de permeabilidade e existência de nascentes, incluindo os parques urbanos existentes e planejados 
e os parques naturais planejados, que prestam relevantes serviços ambientais, entre os quais se incluem a 
conservação da biodiversidade, o controle de processos erosivos e de inundação, a produção de água e a regulação 
microclimática, destinada à preservação e proteção do patrimônio ambiental;
IV -  Zona Especial de Preservação – ZEP: zona destinada a parques estaduais considerados unidades 
de conservação, parques naturais municipais existentes e outras Unidades de Proteção Integral definidas pela 
legislação federal, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, existentes e que 
vierem a ser criados no Município, tendo por objetivo a preservação dos ecossistemas e permitindo apenas a 
pesquisa, o ecoturismo e a educação ambiental;
V -  Área Especial de Praia – AEP: áreas delimitadas e definidas na Lei Complementar nº 917 de 14 
de dezembro de 2018, onde se pretende garantir o cumprimento da função socioambiental, garantir o livre e 
franco acesso à praia e ao mar, em qualquer direção e sentido, de forma democrática e orientar o uso racional e a 
qualificação ambiental e urbanística;
VI -  Área de Proteção Cultural e Paisagística – APCP: compreendem bens imóveis que se pretende 
proteger, ampliando os incentivos à recuperação e preservação do conjunto existente, através de instrumentos 
como o da Transferência do Direito de Construir – TDC.
Parágrafo único. Os imóveis ou áreas que são ou que vierem a ser tombados por legislação municipal, estadual 
ou federal enquadrar-se-ão como APCP. 
Art. 17 Ficam indicados como territórios e imóveis a serem estudados aqueles delimitados no anexo 
IV – Planta da Hierarquia do Sistema Viário, na escala 1:15.000.

CAPÍTULO V
DA CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA

SEÇÃO I
DA HIERARQUIA

Art. 18 Para os efeitos desta Lei Complementar, as vias ficam especificadas e classificadas seguindo 
as definições do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, conforme abaixo discriminado:
I -  Vias de Trânsito Rápido - TR: aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem 
interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;
II -  Vias Arteriais - A: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre 
as regiões da cidade;
III -  Vias Coletoras – C: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de 
entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade;
IV -  Vias Locais – L: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente não semaforizadas, 
destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas.
Parágrafo único.A hierarquia viária, especificada neste artigo, está representada no anexo IV – Planta da 
Hierarquia do Sistema Viário.

SEÇÃO II
DAS VIAS ESPECIAIS

Art. 19 Para os efeitos desta Lei Complementar, as vias especiais ficam estabelecidas e identificadas 
de acordo com as seguintes definições:
I -  CV: ciclovias e ciclofaixas, compreendendo vias destinadas à circulação de veículos não 
motorizados; 
II -  CP: vias de circulação de pedestres, compreendendo galerias internas a edificações, passagens, 
áreas livres de uso público, áreas cobertas de uso público, incluindo escadarias, no caso dos morros;
III -  VC: vias compartilhadas, compreendendo vias preferencialmente desprovidas de sinalização 
semafórica e sem separações nítidas entre o espaço dos pedestres e dos diferentes veículos;
Parágrafo único. Nos casos de alteração de classificação das vias regulares para especiais, permanecem 
garantidas as mesmas atividades e usos da classificação viária anterior.
Art. 20 As ciclovias estão representadas na Planta da Hierarquia do Sistema Viário objeto do Anexo 
IV desta lei complementar, na escala 1:15.000.
Art. 21 As ciclovias, ciclofaixas e vias compartilhadas serão alvo de regulamentação específica no 
Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbanas.

TÍTULO III
DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 22 O uso e a ocupação do solo ficam condicionados à:
I -  Zona e área especial em que o imóvel se situa;
II -  Classificação da via em que o imóvel se situa.

CAPÍTULO I
DAS CATEGORIAS DE USO DO SOLO

SEÇÃO I
QUANTO AOS USOS

Art. 23 Os critérios adotados nesta Lei Complementar para discriminar categorias de uso do solo 
referem-se:
I -  Às atividades específicas para áreas de preservação e tipologia das edificações;
II -  Ao padrão habitacional, no caso de uso residencial; 
III -  À finalidade ou destinação fática do imóvel, ou tipo de atividades a que o imóvel se destina;
IV -  Aos diferentes requisitos de localização, de acesso e disponibilidade de serviços públicos, quando 
a atividade assim o determinar;
V -  Aos níveis de controle ambiental, particularmente a emissão de ruídos, vapores, gases, 
particulados e odores;
VI -  Ao potencial de interferência no trânsito;
VII -  À periculosidade, ou riscos de acidentes;
VIII -  Aos impactos urbanísticos.
Art. 24 Ficam estabelecidas as seguintes categorias de uso:
I -  Interesse ambiental – IA;
II -  Residencial – R;
III -  Comercial e prestação de serviços - CS;
IV -  Retroportuário – RP;
V -  Industrial – I;
VI -  Especial –E.
§ 1º É admitida a instalação, no mesmo lote ou edificação, de mais de uma categoria ou subcategoria de uso, bem 
como a combinação de usos residenciais e não residenciais.
§ 2º Fica dispensada a exigência de acessos independentes em empreendimentos mistos – residencial uni-
habitacional e comércio ou prestação de serviços – localizados em Área de Proteção Cultural e Paisagística 
- APCP.
§ 3º É obrigatório o Laudo Técnico de Avaliação – LTA, de acordo com a Legislação Sanitária vigente, antes da 
obtenção de alvarás ou habite-se;
§ 4º Para os casos que gerem incomodidade ou risco ambiental é necessária a obtenção prévia da Licença de 
Operação – LO, expedida pelo órgão licenciador, antes do início da atividade;
§ 5º  Para expedição do alvará das atividades descritas neste artigo é necessária a obtenção do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros – AVCB ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros – CLCB, conforme 
normatização e Legislação Estadual e Federal;
§ 6º As atividades não exemplificadas nesta Lei Complementar serão enquadradas em classificação similar, a ser 
definida pelo órgão licenciador competente até que sejam previstas em revisão futura.
Art. 25 Para os efeitos desta lei complementar, as atividades de interesse ambiental – IAenglobam 
atividades comerciais, de serviços, institucionais e produtivas, compatíveis com a proteção, preservação ou 
recuperação ambiental, inserido nas Macroáreas urbanas e rural, divididas nas seguintes subcategorias:
I -  IA-1: atividades de pesquisa e educação ambiental: empreendimentos realizados por 
períodos de tempo limitados e em instalações ou territórios específicos, tais como pesquisa científica, educação 
ambiental, manejo florestal sustentável, entre outros; 
II -  IA-2: atividades de manejo sustentável: aquelas realizadas no meio rural ou ligadas às 
atividades rurais, tais como agroindústria, atividades agroflorestais, agropecuária, agricultura familiar, dentre 
outras; 
III -  IA-3: atividades de lazer e serviços que ofereçam infraestrutura ao ecoturismo adaptadas à 
conservação das condições ambientais onde estão localizadas, a exemplo de serviços de ecoturismo e de lazer, 
clubes, pousadas, pequenos restaurantes e lanchonetes.
IV -  IA-4: captação de água mineral ou potável de mesa: destinada ao consumo, associado ou 
não ao envase;
V -  IA-5: local de reunião ou de eventos ambientalmente compatíveis: estabelecimentos 
destinados à feira de exposição ou apresentação de natureza social, esportiva, religiosa, ecoturística, artística, 
agropecuária, mediante à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB ou Certificado de 
Licença do Corpo de Bombeiros – CLCB.
Art. 26 O uso residencial – R é o destinado à moradia, tanto do tipo uni-habitacional – R1 como 
pluri-habitacional– R2 e divide-se nas seguintes subcategorias:
I -  R1: 1 (uma) unidade habitacional por lote; 
II -  R2h: conjunto de duas ou mais unidades habitacionais, agrupadas horizontalmente ou sobrepostas, 
e todas com entrada independente com frente para a via oficial de acesso ou em condomínio, sendo subdividido 
em: 
a) R2h-1, casas geminadas: conjunto de unidades habitacionais agrupadas horizontalmente, todas 
com frente e acesso independente para a via oficial de circulação;
b) R2h-2, casas sobrepostas: duas unidades habitacionais agrupadas verticalmente no mesmo lote, 
com frente e acesso independente para a via oficial de circulação; 
c) R2h-3, conjunto residencial horizontal: aquele constituído em condomínio por casas isoladas, 
geminadas ou sobrepostas, com acesso independente a cada unidade habitacional por via particular de circulação 
de veículos ou de pedestres, internas ao conjunto.
III -  R2v: conjunto com mais de duas unidades habitacionais, agrupadas verticalmente em edifícios de 
apartamentos ou conjuntos residenciais verticais com áreas comuns, sendo subdividido em: 
a) R2v-1: conjunto residencial com até 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) de área 
construída; 
b) R2v-2: conjunto residencial com mais de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) até 
10.000m² (dez mil metros quadrados) de área construída; 
c) R2v-3: conjunto residencial com mais de 10.000m² (dez mil metros quadrados) até 20.000m² 
(vinte mil metros quadrados) de área construída; 
d) R2v-4: conjunto residencial com mais de 20.000m² (vinte mil metros quadrados) de área 
construída.
Art. 27 As categorias de uso comercial e de prestação de serviços, identificadas pela sigla – CS, 
ficam subdivididas nas seguintes categorias:
I -  CS1: comércio ou prestação de serviços caracterizados por atividades de influência local com 
dimensão superior a 200 (duzentos) até 500m² (quinhentos metros quadrados) de área construída ou lotação de 
até 100 (cem) lugares,compatível com a vizinhança residencial no que diz respeito às características de acessos, 
de tráfego e aos níveis de ruído, vibrações e poluição, e se localizados em empreendimentos mistos,devem dispor 
de acessos independentes,desde que utilizem apenas o térreo, o embasamento ou blocos distintos, admitindo-se 
as seguintes atividades:
a) serviços profissionais –  estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais 
liberais, técnicos ou universitários ou de apoio ao uso residencial a exemplo de: escritórios de advocacia, 
arquitetura, engenharia, publicidade, contabilidade e similares; imobiliárias, corretoras e seguradoras, agências 
de viagens; editoras de livros, jornais e revistas sem impressão; locadoras de vídeo, jogos e objetos pessoais; 
lanhouses; produtoras cinematográficas de rádio e TV;
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 – Comissão Permanente Examinadora de Seleção, Classificação e Aperfeiçoamento de Pessoal, constituída por 

- Os membros das Comissões Permanentes farão jus à percepção de gratificação mensal correspondente a 

 O ordenamento do uso e ocupação do solo para fins urbanos, no Município de São Vicente, 

Para fins desta Lei Complementar, considera-se:

livre de qualquer edificação ou qualquer pavimento ou cobertura, ainda que semipermeável, sobre o solo, mas com 
edificação no subsolo, com uma camada para plantio de vegetação de no mínimo 40cm (quarenta centímetros) 

Área ajardinada sobre solo natural: área livre de qualquer edificação ou pavimento, ou cobertura, 
tanto no solo quanto no subsolo, que permita a infiltração de água sendo destinada ao ajardinamento;

Área coberta de uso público: áreas livres, externas ou internas às edificações, niveladas com o 
passeio público, com fechamentos que vise melhorar a oferta de espaços qualificados para o uso público;

Área construída: soma de todas as áreas cobertas de uma edificação;

de um condomínio edificado, sendo livre o acesso e o uso, de forma comunitária;
Área impermeabilizada: área do lote coberta por piso impermeável ou edificação que não permita 

nenhuma infiltração de água no solo;

Área livre: superfície do lote não ocupada pela edificação;

comunidades, sendo território representativo da cidade e principal forma de reprodução do espaço geográfico, 

orientação das pessoas e possibilitar a gestão eficiente à administração pública; 
Coeficiente de aproveitamento básico - CAb:  índice que, multiplicado pela área do terreno a ser 

edificado, determina a área construída permitida para lote sem exigência de contrapartida;
Coeficiente de aproveitamento máximo - CAmax: índice que, multiplicado pela área do terreno a 

ser edificado, determina a área construída permitida para lote, com exigência de contrapartida;
Coeficiente de aproveitamento mínimo - CAmin: índice que, multiplicado pela área do terreno 

a ser edificado, determina a área construída mínima obrigatória para o lote, abaixo do qual o imóvel poderá ser 

Contrapartida financeira: valor econômico, expresso em moeda nacional, a ser pago ao Município 

Desmembramento: subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento 

prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes;

material ecológico, uso racional da água, melhoria da eficiência energética e preservação ambiental;

edificação ou um conjunto de edificações, destinado total ou parcialmente à Habitação de Interesse Social – HIS;

edificação ou um conjunto de edificações, destinado total ou parcialmente à Habitação de Mercado Popular – 

Gabarito: é a altura da edificação medida a partir do nível mais elevado do meio fio até o ponto mais 

Impactos urbanísticos: intervenção que gera mudanças no meio urbano positivas ou negativas;

definidos em leis específicas de ordenamento do uso e da ocupação do solo das Macroáreas Insular e Continental 

Loteamento: subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de 
circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;

Potencial construtivo: produto resultante da multiplicação da área do lote pelo coeficiente de 

Recuo mínimo: menor distância entre o limite da edificação e a divisa do lote, medida 

Recuo: distância medida entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a divisa do 

Taxa de ocupação do lote: percentual definido pela razão entre a área de projeção da edificação ou 
edificações sobre o plano horizontal e a área do lote, não podendo ser consideradas isoladas as taxas de ocupação 

Terraço técnico ou área técnica: área externa aberta de uma edificação ou de uma unidade 

Terraço: área externa aberta de uma edificação ou de uma unidade, que tem acesso por meio de 

Unificação: junção de dois ou mais lotes para a formação de lote maior;

Uso misto: incidência de mais de uma categoria de uso em um mesmo lote ou edificação;

área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão;

a qualificação do adensamento demográfico, a intensificação das atividades econômicas, a 
diversificação do uso do solo e a qualificação da paisagem ao longo dos eixos de estruturação da transformação 

mananciais, áreas de preservação permanente, remanescentes de vegetação significativa, imóveis e territórios de 

compatibilidade entre a densidade demográfica e a infraestrutura existente e maior continuidade, capilaridade e 

a simplificação das regras de parcelamento, uso e ocupação do solo, da regularização fundiária e 

fica dividido em zonas, caracterizadas pelo conjunto de regras de parcelamento, ocupação e uso do solo aplicáveis 

estabelecidas nesta Lei, os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação dos lotes serão definidos conforme as 
seguintes finalidades principais:

Classificação dos usos: definir categorias, subcategorias e grupos de atividades para estabelecer os 

atividades não residenciais para a adequação das edificações, inclusive em função da largura da via; 
Coeficiente de aproveitamento de terreno por unidade: controlar as densidades construtivas e 

demográficas em relação aos serviços públicos e a infraestrutura urbana existentes e planejados; 
Recuos e taxa de ocupação: controlar a volumetria das edificações no lote e na quadra e evitar 

Taxa de permeabilidade mínima: promover a qualificação ambiental, em especial a melhoria da 
retenção e infiltração da água nos lotes, a melhoria do microclima e a ampliação da cobertura vegetal; 

melhorar a interação dos pedestres com os pavimentos de acesso às edificações.

Conforme definido na Lei Complementar nº 917, de 14 de dezembro de 2018 - Plano Diretor de 

o Município fica dividido em 3 (três) macroáreas, de acordo com suas características ambientais e geológicas, em 

Macroárea Insular – MAI;

Macroárea Continental 3 – MAC 3;

Conforme definido no Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana– PDDEU, para 
o planejamento e gestão do uso e da ocupação do território, o Município fica dividido em 20 (vinte) Macrozonas, de 

MacrozonaInsular Um – MZI-01;
MacrozonaInsular Dois – MZI-02; 
MacrozonaInsular Três – MZI-03; 
MacrozonaInsular Quatro – MZI-04;
Macrozona Insular Cinco – MZI-05;
Macrozona Insular Seis – MZI-06;
Macrozona Insular Sete – MZI-07;
Macrozona Insular Oito – MZI-08;
Macrozona Insular Nove – MZI-09;
Macrozona Insular Dez – MZI-10;
Macrozona Insular Onze – MZI-11;

Macrozona Continental Treze – MZC-13;

Para o Município de São Vicente fica estabelecido que o conjunto de abairramento é formado 
por45 (quarenta e cinco) bairros, delimitado no anexo I – Planta de Abairramento, em escala 1:15.000, e descrito no 
anexo II – Descrição do Perímetro dos Bairros, com as seguintes denominações:

Itararé;

Jardim Independência;

Náutica III;

Jardim Irmã Dolores;

parcelamento, uso e ocupação do solo, delimitados no anexo III – Planta de Zoneamento Urbanístico, desta Lei, 

Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS;
Áreas Especiais de Adensamento Sustentável na Macroárea Insular – AEASMI;

As AEIS e AEP estão delimitadas e definidas na Lei Complementar 917, de 14 de dezembro de 2018.
 As Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS, definidas pelo PDDEU-SV serão tratadas nesta Lei 

Complementar como Zonas Especias de Interesse Social – ZEIS 1 e 2, denominação já existente no órgão de 

 As Áreas Especiais de Adensamento Sustentável na Macroárea Insular - AEASMI serão tratadas neste Lei 

As zonas do Município têm suas características definidas em função do território no qual se 

demográfica e construtiva altas, em que se objetiva a promoção do adensamento construtivo, populacional, 
atividades econômicas e serviços públicos, a diversificação de atividades e a qualificação paisagística dos espaços 

Zona de Urbanização Incentivada – ZUI: zona de grande diversidade de padrões de uso e ocupação 

Zona de Urbanização Incentivada Futura – ZUIF: zona de grande diversidade de padrões de uso e 

Zona Eixo de Interesse Metropolitano – ZIM: zona eixo contíguo às vias arteriais, apresentando 

transporte coletivo de média capacidade de carregamento existentes e previstos na Macroárea Insular, objetivando 
incrementar espaços produtivos e ofertar Habitação de Interesse Social - HIS e Habitação de Mercado Popular 

Territórios de desenvolvimento urbano de uso misto qualificado: são áreas com densidades 
demográfica e construtiva médias, em que se objetiva a manutenção de usos não residenciais existentes, o fomento 
às atividades produtivas, a diversificação de usos ou o adensamento populacional moderado, a depender das 

Zona de Qualificação Central – ZC: zona de grande diversidade de padrões de uso e ocupação do 

e com a fluidez do tráfego;

com densidades construtiva e demográfica baixas e médias;
Zona Especial de Interesse Social-1 – ZEIS-1: zona constituída por ocupações espontâneas em 

Zona Especial de Interesse Social-2 – ZEIS-2: zona constituída por glebas ou terrenos não 
edificados, subutilizados ou não utilizados, que, por sua localização e características, sejam destinados à 
implantação de programas de HIS e HMP, priorizando a implantação de infraestrutura, equipamentos urbanos 

Zona de Qualificação Econômica – ZE: zona com presença de atividade industrial, destinadas à 

Zona de Qualificação Industrial – ZI: zona localizada estrategicamente ao longo devias de trânsito 

médio e grande portes, sendo que toda e qualquer implantação de indústria deverá ser precedida de EIA-RIMA;
Zona de Qualificação Urbana – ZU: zona que, por suas características específicas, necessitam 

sem destinação específica, com incentivos fiscais e normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do solo 

se pretende a requalificação do espaço urbano incorporando o desenho urbano ao processo de planejamento 

Para fins de adequação urbanística, em especial no que se refere à transição de usos e densidades, as Zonas 

Não será permitida a unificação de lotes pertencentes às Zonas Corredores – ZCOR com um ou mais lotes 

Territórios de desenvolvimento sustentável: são áreas com densidades demográfica e 

densidades, de conjuntos urbanos específicos e territórios destinados à promoção de atividades econômicas 

Atlântica e outras formações de vegetação nativa, arborização de relevância ambiental, vegetação significativa, 

de conservação, parques naturais municipais existentes e outras Unidades de Proteção Integral definidas pela 

Área Especial de Praia – AEP: áreas delimitadas e definidas na Lei Complementar nº 917 de 14 

qualificação ambiental e urbanística;

IV – Planta da Hierarquia do Sistema Viário, na escala 1:15.000.

Para os efeitos desta Lei Complementar, as vias ficam especificadas e classificadas seguindo 
as definições do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, conforme abaixo discriminado:

A hierarquia viária, especificada neste artigo, está representada no anexo IV – Planta da 

Para os efeitos desta Lei Complementar, as vias especiais ficam estabelecidas e identificadas 
de acordo com as seguintes definições:

CP: vias de circulação de pedestres, compreendendo galerias internas a edificações, passagens, 

Nos casos de alteração de classificação das vias regulares para especiais, permanecem 
garantidas as mesmas atividades e usos da classificação viária anterior.

IV desta lei complementar, na escala 1:15.000.
As ciclovias, ciclofaixas e vias compartilhadas serão alvo de regulamentação específica no 

O uso e a ocupação do solo ficam condicionados à:

Classificação da via em que o imóvel se situa.

Às atividades específicas para áreas de preservação e tipologia das edificações;

À finalidade ou destinação fática do imóvel, ou tipo de atividades a que o imóvel se destina;

Interesse ambiental – IA;

Industrial – I;

É admitida a instalação, no mesmo lote ou edificação, de mais de uma categoria ou subcategoria de uso, bem 

do Corpo de Bombeiros – AVCB ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros – CLCB, conforme 

As atividades não exemplificadas nesta Lei Complementar serão enquadradas em classificação similar, a ser 
definida pelo órgão licenciador competente até que sejam previstas em revisão futura.

Para os efeitos desta lei complementar, as atividades de interesse ambiental – IAenglobam 

IA-1: atividades de pesquisa e educação ambiental: empreendimentos realizados por 
períodos de tempo limitados e em instalações ou territórios específicos, tais como pesquisa científica, educação 
ambiental, manejo florestal sustentável, entre outros; 

IA-2: atividades de manejo sustentável: aquelas realizadas no meio rural ou ligadas às 
atividades rurais, tais como agroindústria, atividades agroflorestais, agropecuária, agricultura familiar, dentre 

IA-3: atividades de lazer e serviços que ofereçam infraestrutura ao ecoturismo adaptadas à 

IA-4: captação de água mineral ou potável de mesa: destinada ao consumo, associado ou 

IA-5: local de reunião ou de eventos ambientalmente compatíveis: estabelecimentos 

agropecuária, mediante à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB ou Certificado de 

e todas com entrada independente com frente para a via oficial de acesso ou em condomínio, sendo subdividido 

com frente e acesso independente para a via oficial de circulação;

com frente e acesso independente para a via oficial de circulação; 
R2h-3, conjunto residencial horizontal: aquele constituído em condomínio por casas isoladas, 

R2v-3: conjunto residencial com mais de 10.000m² (dez mil metros quadrados) até 20.000m² 

As categorias de uso comercial e de prestação de serviços, identificadas pela sigla – CS, 
ficam subdivididas nas seguintes categorias:

CS1: comércio ou prestação de serviços caracterizados por atividades de influência local com 

serviços profissionais –  estabelecimentos destinados à prestação de serviços de profissionais 

lanhouses; produtoras cinematográficas de rádio e TV;

Classificados

b) serviços de saúde– estabelecimentos de pequeno porte destinados à saúde pessoal, sem unidade 
de pronto atendimento médico a exemplo de: consultórios e clínicas médicas, odontológicas e veterinárias; 
laboratórios clínicos e de imagem; estúdios de pilates, ioga, fisioterapia e atividades físicas, que não sejam 
noturnas após às 22 h;
c) serviços técnicos, a exemplo de: oficinas técnicas de eletrônicos e eletrodomésticos, empresas de 
vigilância por monitoramento eletrônico;
d) serviços de reparo e manutenção – estabelecimentos destinados à prestação de serviços técnicos de 
reparo ou de apoio ao uso residencial a exemplo de: chaveiros, sapateiros, tapeceiros, eletricistas e encanadores, 
lavanderias, tinturarias, conserto de bicicletas;
e) serviços pessoais, estabelecimentos destinados ao atendimento pessoal estético a exemplo de: 
cabeleireiros, spas, centros estéticos e pet shops sem alojamento para animais;
f) serviços de estacionamento e estabelecimentos destinados a guarda de bicicletas, motocicletas ou 
automóveis, vedados os serviços de lavagem, com até 40 (quarenta) vagas de automóvel;
g) serviços de armazenamento e guarda de bens móveis de pequeno porte – espaços ou estabelecimentos 
destinados à guarda de mercadorias em geral, máquinas, equipamentos e móveis;
h) comércio de produtos alimentícios, a exemplo de: minimercados, empórios, mercearias, laticínios, 
rotisserias, hortifrutigranjeiros, panificadoras, confeitarias, bombonieres, açougues, peixarias, adegas, sorveterias 
e cafeterias, vedada a reprodução de música ao vivo ou mecânica;
i) comércio de abastecimento de âmbito local – estabelecimentos de venda direta ao consumidor de 
produtos relacionados ou não ao uso residencial a exemplo de: artigos e acessórios de vestuário; artigos esportivos, 
produtos farmacêuticos, de perfumaria e cosméticos; produtos médicos, hospitalares, odontológicos, óticos e 
ortopédicos; produtos de informática e escritório; papelarias, floriculturas, armarinhos e lojas de variedades e 
conveniência; 
j) serviços educacionais – estabelecimentos destinados ao ensino pré-escolar ou à prestação de 
serviços de apoio aos estabelecimentos de ensino seriado e não seriado a exemplo de: berçários, creches, escolas 
de ensino infantil e educação especial; cursos livres, escolas de artesanato, escolas de idiomas e informática; cursos 
preparatórios para vestibular e bibliotecas;
k) serviços assistenciais – estabelecimentos de hospedagem ou moradia a exemplo de: casas de 
repouso; clínicas e residências geriátricas;
l) serviços turísticos – estabelecimentos de hospedagem;
m) atividades associativas –local de reunião de associações comunitárias, culturais e esportivas 
de caráter local a exemplo de: entidades de classe, associações beneficentes, comunitárias e de vizinhança, 
organizações sindicais ou políticas, vedadas em suas dependências a realização de festas, bailes e similares;
n) atividades religiosas – local de culto localizado na zona urbana ou rural, vedada a reprodução de 
música ao vivo ou mecânica.
II -  CS2: comércio ou prestação de serviços que podem adequar-se aos padrões de uso residencial, 
com dimensão superior a200 (duzentos) até 2.000m² (dois mil metros quadrados) de área construída, excetuando 
as alíneas“c”, “g” e “l”, ou com lotação de até 500 (quinhentos) lugares e que impliquem na fixação de padrões 
específicos referentes às características de ocupação do lote, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços 
urbanos e aos níveis de ruído, de vibrações e de poluição ambiental, e se localizados em empreendimentos 
mistos,devem dispor de acessos independentes e que sejam utilizados apenas no térreo, no embasamento ou em 
blocos distintos, admitindo-se as seguintes atividades:
a) serviços profissionais – estabelecimentos destinados aà prestação de serviços especializados a 
exemplo de: estúdios cinematográficos de rádio e TV, locadoras de máquinas e equipamentos de pequeno porte; 
b) serviços pessoais – estabelecimentos destinados ao atendimento pessoal a exemplo de: academias 
de ginástica;
c) serviços de saúde – estabelecimentos destinados ao atendimento à saúde da população com área 
construída menor que 7.500m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) a exemplo de centros médicos, clínicas 
de especialidades e clínicas de pronto atendimento; 
d) serviços culturais – espaços destinados a exposições a exemplo de: galerias de arte e museus;
e) serviços de segurança – estabelecimentos destinados a à prestação de serviços de segurança a 
exemplo de: empresas de segurança privada, de escolta de pessoas, de bens, com a exceção daquelas que utilizem 
animais em serviço de guarda, segurança e vigilância em qualquer situação;
f) serviços de armazenamento – espaços ou estabelecimentos destinados ao armazenamento, venda 
ou guarda de mercadorias em geral, máquinas ou equipamentos, móveis ou animais, com dimensão de até 1.500m² 
(mil e quinhentos metros quadrados) de área construída total.
g) serviços de guarda de automóveis – estacionamentos com mais de 40 e até 200 vagas de automóvel, 
em caso de edifícios-garagem, admitindo-se entre 500m² (quinhentos metros quadrados) e 5.000m² (cinco mil 
metros quadrados) de área construída,a exemplo de estacionamentos de motos, veículos leves, utilitários e ônibus;
h) comércio varejista de combustíveis, a exemplo de: revenda de gás, com exceção do envase, e postos 
de abastecimento, com restrição ao abastecimento a diesel;
i) serviços de hospedaria – estabelecimentos destinados aà hospedaria, com ou sem serviços de 
lavanderia,a exemplo de: pousadas, pensões, albergues, hotéis, motéis e flats;
j) comércio de produtos alimentícios – comércio de alimentação, englobando diversão,a exemplo de: 
restaurantes, pizzarias, churrascarias, lanchonetes, bares com ou sem fabricação artesanal de bebidas, com ou sem 
reprodução de música ao vivo ou mecânica;
k) comércio de abastecimento – comércio varejista de mercadorias em geral a exemplo de: lojas 
de departamentos, eletrodomésticos, móveis, colchões, tapetes e tecidos; plantas e produtos paisagísticos e 
vidraçarias;
l) comércio de materiais de construção, a exemplo de: produtos hidráulicose elétricos, mediante 
eliminação de impactos urbanísticos;
m) atividades educacionais – estabelecimentos de ensino seriado ou não, destinados à educação formal 
e informal,de ensino fundamental, médio, superior e profissionalizante e escola de condutores;
n) atividades associativas –local de reuniões, eventos ou associações comunitárias, culturais e 
esportivas, com lotação superior a 100 (cem) e até 500 (quinhentas) pessoas a exemplo de: entidades de classe, 
associações beneficentes, comunitárias e de vizinhança, organizações sindicais ou políticas, organizações 
religiosas ou filosóficas com realização de festas, bailes e similares.
o) atividades religiosas – local de culto localizado na zona urbana com lotação de até500 (quinhentas) 
pessoas na área interna à edificação destinada ao culto.
III -  CS3: comércio ou prestação de serviços que não podem adequar-se aos padrões de uso residencial, 
com dimensão maior que 2.000 m² (dois mil metros quadrados) e lotação superior a 500 (quinhentos) lugares e 
que impliquem na fixação de padrões específicos referentes às características de ocupação do lote, de acesso, de 
localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruído, de vibrações e de poluição ambiental, admitindo-
se as seguintes atividades:
IV -  serviços profissionais – espaços, estabelecimentos ou instalações sujeitos a controle específico ou 
de valor estratégico para a segurança e serviços públicos a exemplo de: bancos, sociedade de créditos e cartórios;
a) serviços culturais – local de reunião ou evento de grande porte localizado na zona urbana a exemplo 
de: cinemas, salas de música, espetáculos e teatros;
b) serviços pessoais – estabelecimentos destinados ao atendimento pessoal a exemplo de: academias 
de ginástica com mais de 2.000 m² (dois mil metros quadrados);
c) serviços de estética, a exemplo de: centros de estética que armazenem produtos químicos de média 
periculosidade e pet shops com alojamento de animais;
d) serviços de reparo e manutenção: estabelecimentos destinados à prestação de serviços mecânicos, 
de reparos em geral e de confecção ou similares, incluindo os postos de abastecimento de veículos, com liberação 
ao abastecimento a diesel,a exemplo de: oficinas mecânicas, de reparo e pintura de veículos de passeio e utilitários, 
lavagem de veículos, reparo de equipamentos e implementos de pequeno porte em geral; 
e) comércio varejista ou atacadista de abastecimento de grande porte, com dimensão de até 3.000m² 
(três mil metros quadrados) de área construída, a exemplo de: supermercados;
f) comércio varejista de mercadorias em geral,a exemplo de: lojas de departamento e magazines, 
varejões e centros comerciais;
g) comércio varejista produtos da construção, a exemplo de: derivados do concreto e cerâmicos, tintas 
e resinas, atividades de controle de pragas;
h) serviços da construção, a exemplo de: marcenarias, serralherias e marmorarias;
i) comércio e depósito de resíduos esucatas metálicas e não metálicas e de materiais recicláveis, a 
exemplo de: cooperativas de recicláveis;
j) atividades recreativas: local de reunião ou evento de grande porte localizado na zona urbana com 
lotação superior a 500 (quinhentas) pessoas a exemplo de: clubes sociais, quadras de esportes,centros esportivos 
e casa de festas e eventos;
k) comércio de alimentação de grande porte, a exemplo de: casas noturnas, salão e casa de festas e 
restaurantes. 
l) serviços de educação de grande porte: estabelecimentos de grande porte destinados ao ensino 
englobando todas as suas modalidades, com mais de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) de área 
construída.
m) serviços de saúde de grande porte: estabelecimentos de grande porte destinados ao atendimento à 
saúde da população, com área construída igual ou superior a 7.500m² (sete mil e quinhentos metros quadrados)
n) atividades religiosas: local de culto de grande porte localizado na zona urbana.
V -  CS4: comércio ou prestação de serviços que impliquem na fixação de padrões específicos referentes 
às características de ocupação do lote, de acesso, de localização, de excepcional tráfego, de serviços urbanos e aos 
níveis de ruído, de vibrações e de poluição ambiental, admitindo-se as seguintes atividades:
a) serviços de saúde, a exemplo de: hospitais, prontos-socorros e maternidades;
b) comércio varejista de mercadorias em geral serviços de armazenamento e guarda de bens móveis 
de grande porte,  a exemplo de: espaços ou estabelecimentos destinados à venda ou guarda de mercadorias 
em geral, máquinas ou equipamentos, guarda de móveis ou animais, incluindo garagem de ônibus, acima de 
3.000m² (três mil metros quadrados) de área construída incluindo estacionamentos com mais de 200 vagas de 
automóvel,shopping center e hipermercados;
c) comércio atacadista;
d) atividades educacionais, a exemplo de: educação superior, faculdades e universidades;
e) atividades recreativas e culturais, a exemplo de: centros de convenções, pavilhão de feiras e 
exposições;
f) comércio varejista de combustíveis, a exemplo de: postos de abastecimento, sem restrição ao 
abastecimento a diesel e revenda de gás;
g) atividades recreativas e esportivas, a exemplo de: estádios, hipódromos, autódromose kartódromos;
h) serviços profissionais, a exemplo de: empresas de transporte e guarda de valores;
i) serviços de transporte: terminal de passageiros, rodoviárias e estações ferroviárias.
VI -  CS5: comércio ou prestadoras de serviços funerários, a exemplo de cemitérios, velórios, funerárias, 
crematórios, necrotérios e serviços de tanatopraxias;
§ 1º.Serão autorizados somente os casos das atividades previstas no inc. V quando distaremno mínimo300 
(trezentos) metros de qualquer equipamento público municipal;
§ 2º. O início de quaisquer atividades previstas no inc. V fica condicionado à obtenção, no licenciamento, do 
habite-se comercial;
§ 3º.No caso de serviços de crematórios a exigência será de 1.000 m (mil metros) de qualquer equipamento público 
municipal e locais de grande aglomeração, como os descritos no inciso IV;
Art. 28 A categoria de uso das atividades retroportuárias é identificada pela sigla – RP, e se caracteriza 
pelos estabelecimentos destinados à armazenagem, comércio e prestação de serviços, que impliquem em fixação 
de padrões específicos quanto ao tráfego de veículos pesados, à periculosidade ou riscos de acidentes, admitindo 
instalações:
I -  RP-1: retroportuárias especializadas ou multiuso, a exemplo de: guarda ou regulagem de ônibus 
e de caminhões, oficinas de reparo de contêineres, veículos pesados e máquinas de grande porte, praças de 
rastreamento, identificação e controle automático de cargas, por varredura eletrônica, unidades de aferição, 
amostragem, inspeção e pesagem de veículos de carga, empresas transportadoras ou de transportadores autônomos 
de cargas, aeroviárias e aquaviárias, dutovias, esteiras rolantes de carga, unidades de apoio “offshore”, estaleiros, 
unidades condominiais para processos logísticos e industriais;
II -  RP-2: retroportuárias especializadas ou multiuso, de comércio e/ou armazenagem de materiais de 
grande porte, a granel, exceto granel sólido, ou carga em geral –unitizada ou não, semovente ou não, perigosa ou 
não, sobre rodas ou não, líquidos inflamáveis e combustíveis;
III -  RP-3: ligadas a atividades náuticas, como marinas, atracadouros para embarcações turísticas ou 
de pesca.
Art. 29 A categoria de uso industrial, identificada pela sigla – I, fica subdividida da seguinte forma:
I -  I-1: Indústrias potencialmente sem risco ambiental, e quenão apresentem grau de incomodidade, 
com efeitos inócuos, independentemente do tipo de atividade, estabelecimentos industriais onde não seja 
processada qualquer operação de fabricação, mas apenas de montagem, como confecções de vestuário, fabricação 
de artefatos de joalheria e ourivesaria, confecções que não utilizem processos de tingimento de fibras ou tecidos, 
compatíveis com a vizinhança residencial;
II -  I-2: Indústrias potencialmente sem risco ambiental que obedeçam padrões de baixo grau de 
incomodidade, com efeitos inócuos, compatíveis com outros usos urbanos, a exemplo de:
a) fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática: indústrias cuja incomodidade 
esteja vinculada aos processos de montagem, não sendo processada qualquer operação de transformação de 
materiais; 
b) fabricação de equipamentos de comunicações: indústrias cuja incomodidade esteja vinculada aos 
processos de montagem, não sendo processada qualquer operação de transformação de materiais;
c) fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 
ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios: indústrias cuja incomodidade esteja 
vinculada aos processos de montagem, não sendo processada qualquer operação de transformação de materiais; 
d) beneficiamento e aparelhamento de bens minerais não metálicos; 
e) fabricação de produtos alimentícios e bebidas artesanais: estabelecimentos destinados à preparação 
de alimentos, conservas, produtos de cereais, bebidas, dentre outros;
f) fabricação de produtos de fumo.
III -  I-3: Indústrias com risco ambiental leve por apresentarem médio grau de incomodidade e baixo 
grau de nocividade em função dos efluentes hídricos e atmosféricos, ruídos além de pessoal e tráfegos toleráveis, 
a exemplo de:
a) fabricação de artefatos de papel: indústrias potencialmente geradoras de ruídos e vibração 
compatíveis com o uso residencial; 
b) torrefação e moagem de café;
c) fabricação de refrigerantes;
d) fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e perfumaria;
e) impressão de jornais, revistas e livros;
f) atividades de processamento relacionadas com a reciclagem de materiais.
IV -  I-4: Indústrias com risco ambiental moderado por apresentarem elevado grau de incomodidade em 
função do grande porte além de pessoal e tráfego intensos; médio ou alto grau de nocividade em função da exalação 
de odores e material particulado, vibrações e ruídos fora dos limites da indústria; baixo grau de periculosidade por 
produzirem efeitos minimizáveis pela aplicação de métodos adequados ao controle e tratamento de efluentes, a 
exemplo de moagem de trigo e fabricação de seus derivados, fabricação de tecidos e artigos de malha, a exemplo 
de:
a) fabricação de produtos têxteis: estabelecimentos destinados ao beneficiamento e tecelagem de 
fibras têxteis, estamparia e texturização, alvejamento e tingimento de tecidos;
b) fabricação de artigos de borracha: estabelecimentos destinados à fabricação de fios de borracha, 
espuma de borracha, que não utilizem processos de regeneração de borracha, serrarias com desdobramento de 
madeira, fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos, metalurgia do alumínio e suas ligas;

c) fabricação de papel e produtos de papel: indústrias destinadas à fabricação de papel, papelão, 
cartolina e cartão; 
d) edição, impressão e reprodução de gravações: indústrias potencialmente incômodas pela emissão de 
odores, ruídos e vibração, podendo tornar-se insalubres e com periculosidade pelo uso de solventes em operações de 
impressão, pela emissão de poluentes atmosféricos e manipulação de substâncias inflamáveis; 
e) fabricação de produtos de minerais não metálicos: estabelecimentos destinados à fabricação de 
vidro, artigos de vidro, artefatos de concreto, cimento e estuque.
V -  I-5: Indústrias com risco ambiental alto por apresentarem grau médio de periculosidade por 
provocarem grandes efeitos não minimizáveis, mesmo após a aplicação de métodos adequados de controle e 
tratamento de efluentes, a exemplo de:
a) metalurgia básica: estabelecimentos destinados à produção de laminados de aço, metalurgia de 
diversos metais, fundição; 
b) fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos: estabelecimentos que utilizem 
processos de forja, galvanoplastia, usinagem, solda, têmpera, cementação e tratamento térmico de materiais, 
fabricação de aditivos de uso industrial;
c) fabricação de produtos químicos: indústrias destinadas à fabricação de produtos químicos, que 
envolvam processos e operações com potencial de insalubridade, periculosidade e incomodidade, passíveis de 
tratamento, fabricação de catalisadores;
d) fabricação de máquinas e equipamentos: estabelecimentos destinados à fabricação de motores, 
bombas, tratores, armas, potencialmente poluidores das águas, do ar e do solo;
e) fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos: estabelecimentos destinados à fabricação de 
geradores, transformadores e motores elétricos, fios e cabos; 
f) fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias: indústrias potencialmente 
incômodas pela natureza da atividade e porte do empreendimento, que exigem soluções tecnológicas e condições 
de instalação adequadas; 
g) fabricação de outros equipamentos de transporte: indústrias potencialmente incômodas pela natureza 
da atividade e porte do empreendimento, que exigem soluções tecnológicas e condições de instalação adequadas; 
h) indústria extrativista;
i) unidades de incineração de resíduos, de baixa periculosidade.
VI -  I-6: Indústrias e pólos petroquímicos, carboquímicos e cloroquímicos, usinas nucleares, as usinas 
termelétricas e unidades de incineração de resíduos de alta periculosidade e outras fontes não industriais de grande 
impacto ou de extrema periculosidade.
§ 1º Os empreendimentos enquadrados em usos Industriais, ficam condicionados à manifestação dos órgãos 
municipais competentes do Município, quanto à mitigação de incomodidades, periculosidades, nocividades, riscos 
ambientais e impactos urbanísticos quando classificadas como I3, I4 e I5.
§ 2º Ficam proibidas as instalações ou funcionamento no território municipal, de indústrias que exerçam atividades 
previstas no inc. VI deste artigo em conformidade com o disposto na Lei Estadual n.º 5.597, de 6 de fevereiro de 
1987.
§ 3º A circulação de veículos de carga em transporte de produtos perigosos na área do Município fica condicionada 
ao licenciamento prévio pelos órgãos municipais competentes.
§ 4º Serão enquadrados na subcategoria de uso I-4 os estabelecimentos industriais que realizem processo de 
fundição e corte de metais, ferrosos ou não ferrosos, assim como laminação, trefilação ou extrusão de metais, 
sinterização, estamparia de corte, limpeza de peças por jateamento, aglutinação e folheamento de fibras, pintura ou 
envernizamento a revólver, em processo industrial.
Art. 30 A categoria de Uso Especial,permitida em todas as zonas é identificada pela sigla –E, 
caracterizando-se pelas atividades de infraestrutura urbana de utilidade pública, tais como, fornecimento de energia 
elétrica, equipamentos e instalações de telecomunicações, tratamento e distribuição de água e equipamentos do 
sistema de macrodrenagem, assim como atividades ligadas à segurança nacional, a exemplo de:
a) Serviços de infraestrutura: edificação, equipamento ou instalação acima do nível do solo ou que tenha 
permanência humana, necessários aos serviços de infraestrutura de utilidade pública relacionados ao saneamento 
básico, gestão de resíduos sólidos, transporte de passageiros e de carga, distribuição de gás, produção e distribuição 
de energia elétrica, rede de telecomunicação, rede de dados e fibra ótica e outros serviços de infraestrutura de 
utilidade pública;
b) Serviços de resíduo sólidos: unidades de gestão integrada de resíduos sólidos, tais como depósito 
ou transbordo de materiais para reciclagem, usina ou estação de transbordo de inertes, aterros de resíduos sólidos 
não inertes, aterros de resíduos inertes - classe III - com área total superior a 1ha (um hectare) ou volume total a 
ser disposto superior a 20.000m³ (vinte mil metros cúbicos), usina de tratamento de resíduos não inertes, depósito 
ou transbordo de resíduos sólidos não inertes, central de processamento de coleta seletiva, ecoparque, tratamento 
mecânico biológico, ecoponto; 
c) Serviços de saneamento: unidades de saneamento ambiental, tais como estação de tratamento de 
água, centro de reservação de água, estação elevatória de água, estação de tratamento de esgoto, reservatório de 
retenção de água pluvial.
Parágrafo único - As atividades relacionadas à coleta e separação de resíduos sólidos urbanos, potencialmente 
recicláveis, poderão ser consideradas como Uso Especial – E, por fazerem parte do subsistema de saneamento do 
Município, desde que comprovadamente voltadas a projetos sociais e sem fins lucrativos ou que se constituam em 
serviço terceirizado do Município e que atendam ao disposto na Lei Complementar que disciplina a exigência do 
Estudo de Impacto de Vizinhança –EIV-RIV e vedadas em vias com classificação Local.
Art. 31 No licenciamento de atividades em imóveis localizados em esquinas formadas por cruzamentos 
de vias com classificações diferentes, serão admitidos os usos da classificação mais permissiva, independentemente 
do emplacamento, de acordo com esta lei complementar.
Art. 32 As categorias de uso, especificadas nesta seção, estão discriminadas no anexo V - Condições 
de Implantação de Atividades e Categorias de Uso, desta Lei Complementar, com a permissão ou proibição de 
cada uso, em relação à localização do imóvel quanto ao zoneamento, classificaçãoviária, incomodidade, porte da 
edificação e dimensão do lote ou área.

SEÇÃO II
QUANTO AOS USOS ATÍPICOS

Art. 33 As atividades ou estabelecimentos que não estiverem discriminados nos artigos anteriores 
serão enquadrados por similitude com atividades e estabelecimentos expressamente incluídos em uma determinada 
categoria, sempre que suas características quanto à finalidade, ao grau de incomodidade e ao fluxo potencial de 
veículos estejam em conformidade com as características próprias dessa categoria.
§ 1ºAs atividades cujo porte não estiver estabelecido nesta lei complementar terão o mesmo fixado com base 
na classificação da Comissão Nacional de Classificação–CONCLA e da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 
§ 2ºFica proibida a instalação ou construção de Estabelecimentos Prisionaisno Município de São Vicente.
Art. 34 A instalação de helipontos será permitida como atividade complementar aos seguintes usos:
I -  Hospitais e maternidades;
II -  Edifícios das três esferas do Poder Público;
III -  Quartéis das Forças Armadas e da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo;
IV -  Estádios esportivos;
V -  Edifícios comerciais ou de prestação de serviços implantadosem lotes com área superior a 
2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados).
§ 1ºA implantação de helipontos exigirá homologação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e elaboração 
e aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, além de respectivo relatório - RIV.
§ 2ºSão condições de instalação dos helipontos, o dimensionamento da área de plataforma de pouso e decolagem, 
conforme exigência do órgão competente da Aeronáutica e a manutenção dos recuos mínimos exigidos nesta lei 
complementar, ou no mínimo:
I -  5,00m (cinco metros) com relação às divisas do lote quando instalado sobre uma edificação;
II -  10,00m (dez metros) quando instalado no nível do solo.
§ 3ºNos casos definidos no inc. V do caput deste artigo, a implantação da superfície do heliponto não poderá estar 
situada em altura inferior a 10,00 m (dez metros) abaixo da mais restritiva superfície limitadora de obstáculos dos 
Planos de Zona de Proteção estabelecidos pela Aeronáutica, incidentes sobre o lote.
§ 4ºTodos os helipontos devem estar instalados a uma distância mínima de 400,00m (quatrocentos metros) entre si, 
medida a partir do centro geométrico do ponto de pouso.
Art. 35 Se o imóvel residencial for ocupado por atividades prestadoras de serviços classificadas 
como CS-1, com até 200m² (duzentos metros quadrados), sem atendimento ao público, sem alteração da 
compartimentação interna e da área construída do imóvel, poderá ser atendida a sua licença de funcionamento sem 
modificação da Carta de Habitação.

Seção III
Quanto aos Usos Desconformes

Art. 36 Serão considerados desconformes os usos regularmente licenciados antes da vigência desta 
lei complementar e que não se enquadrem nas categorias de uso permitidas na zona, classificação viária e porte 
da edificação.
§ 1º Os usos desconformes para atividades comerciais, de prestação de serviços, industriais e retroportuárias serão 
permitidos enquanto enquadrados na mesma atividade para a qual tenha sido aprovada antes da vigência desta lei 
complementar, vedadas transferências de titularidade,
§ 2ºEm vias locais serão permitidas como usos desconformes apenas as atividades classificadas como CS-1, CS-2, 
CS-3, CS-4, desde que enquadradas na mesma atividade para a qual tenha sido aprovada a edificação existente e da 
atividade da última licença de funcionamento ativa, expedida antes da vigência desta lei complementar.
§ 3ºNas zonas ou classificações de uso como Industriais e Retroportuárias será permitido o uso residencial 
desconforme em imóveis existentes e regularizados antes da vigência desta lei complementar.
§ 4ºÉ vedado licenciamento de uso desconforme caso, por qualquer motivo, seja encerrada a atividade regularmente 
licenciada e a edificação não tenha sido aprovada para o uso desconforme.
§ 5ºNão serão concedidas licenças para ampliações de edificações, equipamentos einstalações utilizadas para usos 
desconformes, exceto:
a) para hospitais e maternidades;
b) para clubes sociais e sociedades públicas ou privadas destinadas ao lazer, prática desportivas, sociais 
e culturais sem objetivos econômicos ou religiosos, isento de ônus para ampliações até o limite de aproveitamento 
mínimo exigido para a zona ou além deste mínimocom aproveitamento limitado a 1 (um), com cobrança de Outorga 
Onerosa do Direito de Construir –OODC.
§ 6º O uso desconforme não residencial deverá adequar-se aos níveis de ruído, de vibração e de poluição 
atmosférica e às características de acesso e de tráfego exigíveis para a via em que estiver localizado e estarão 
sujeitos à apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV-RIV, nos termos desta Lei Complementar;
§ 7º Para os casos de uso desconforme serão autorizadas reformas sem acréscimo de área construída.

CAPÍTULO II
DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS E DEMAIS CONDICIONANTES

Art. 37 São parâmetros qualificadores da ocupação, de modo a promover melhor relação e proporção 
entre espaços públicos e privados: 
I -  Fruição pública; 
II -  Fachada ativa; 
III -  Limite de vedação do lote; 
IV -  Destinação de área para alargamento do passeio público. 
Art. 38 A área de fruição pública: 
I -  Não poderá ser fechada à circulação de pedestres por nenhum objeto de vedação, temporário ou 
permanente, podendo ter controle de acesso no período noturno; 
II -  Deverá ter largura mínima de 4m (quatro metros), tratamento paisagístico que atenda às normas 
técnicas pertinentes à acessibilidade universal e, nas áreas de circulação de público, adotar o mesmo tipo de 
pavimentação da calçada diante do lote. 
Art. 39 A fachada ativa, ocupada por uso não residencial, localizada no nível do logradouro, deverá: 
I -  Estar contida na faixa de 5m (cinco metros) a partir do alinhamento do lote, medida em projeção 
ortogonal da extensão horizontal; 
II -  Ter aberturas para o logradouro público, tais como portas, janelas e vitrines, com permeabilidade 
visual, com no mínimo 1 (um) acesso direto ao logradouro a cada 20m (vinte metros) de testada, a fim de evitar a 
formação de planos fechados sem permeabilidade visual na interface entre as construções e o logradouro, de modo 
a dinamizar o passeio público. 
§ 1º O recuo entre a fachada ativa e o logradouro público deve estar fisicamente integrado ao passeio público, 
com acesso irrestrito, não podendo ser vedado com muros ou grades ao longo de toda a sua extensão, nem ser 
ocupado por vagas de garagem ou usado para manobra de veículos, carga e descarga e embarque e desembarque 
de passageiros. 
§ 2º Nas vias que não possuam faixa exclusiva ou corredores de ônibus, o recuo entre a fachada ativa e o logradouro 
público poderá abrigar excepcionalmente vagas de estacionamento de automóveis desde que limitado a no máximo 
20% (vinte por cento) da testada do imóvel e autorizado por órgão competente de trânsito. 
Art. 40 Nos terrenos sujeitos a recalques e problemas geotécnicos, as obras subterrâneas executadas 
a partir da vigência desta lei, incluindo o subsolo de edifícios, deverão ser executadas mediante métodos de 
engenharia que evitem o rebaixamento do nível d’água. 
Art. 41 A ocupação do solo fica condicionada aos índices urbanísticos definidos a partir do 
estabelecimento de:
I -  lote mínimo para efeito de parcelamento;
II -  recuos mínimos que a edificação deve observar em relação aos limites do lote e entre edificações 
no mesmo lote;
III -  taxa de permeabilidade;
IV -  nível máximo permitido nos pavimentos;
V -  coeficiente de aproveitamento – mínimo, básico e máximo– do lote;
VI -  taxa de ocupação máxima do lote.
Art. 42 Os parâmetros de ocupação do solo são definidos por zona e constam nos Anexo VII- Quadro 
de Índices Urbanísticos desta lei.

Seção I
Do Parcelamento

Art. 43 A disciplina do parcelamento do solo regula a divisão do solo, objetivando o equilíbrio entre 
áreas públicas e privadas e seu adequado aproveitamento urbanístico, conforme preconizado pela legislação federal, 
sem prejuízo do disciplinado nos próximos artigos.
Art. 44 Não será permitido o parcelamento do solo nos seguintes casos:
I -  em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o 
escoamento das águas;
II -  em áreas com potencial ou suspeitas de contaminação, em áreas contaminadas e em monitoramento 
ambiental, sem que haja manifestação favorável do órgão ambiental competente para sua reutilização conforme o 
uso pretendido;
III -  em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas as 
exigências específicas das autoridades competentes;
IV -  em terrenos onde a incidência de processos geológico-geotécnicos não aconselhe a edificação;
V -  em áreas de preservação ecológica ou ambiental;
VI -  em áreas onde a poluição, em suas diversas formas, impeça condições sanitárias suportáveis, até a 
sua correção.
Art. 45 Os parcelamentos deverão atenderos seguintes requisitos: 
I -  respeitar as faixas marginais de cursos d’água naturais perenes e intermitentes e as áreas no entorno 
de lagos e lagoas naturais e de nascentes definidas pela legislação federal, salvo maiores exigências da legislação 
específica; 
II -  integrar-se com o sistema viário da região, harmonizar-se com a topografia local e articular-se com 
as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas; 

III -  respeitar as faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, sendo reservada uma faixa não 
edificável de 05 (cinco metros) de cada lado salvo exigências mais restritivas definidas em lei específica. 
Parágrafo único. Nos novos parcelamentos, será admitida a implantação de sistema viário nas Áreas de 
Preservação Permanente – APP referidas no inciso I do caput deste artigo, desde que a ocupação pelas vias não 
exceda 10% (dez por cento) da APP existente na gleba ou lote em questão.
Art. 46 São parâmetros de parcelamento do solo, dentre outros: 
I -  área e frente mínimas de lote; 
II -  área e frente máximas de lote; 
III -  área máxima de quadra; 
IV -  comprimento máximo da face de quadra; 
V -  percentual mínimo total de área da gleba ou lote a ser destinada à Municipalidade, bem como percentuais 
mínimos para sistema viário, área verde e área institucional;
VI -    largura mínima de canteiro central, passeio público, via de pedestre,     
          ciclovia e leito carroçável; 
VII -  declividade máxima das vias. 
Art. 47 A área mínima de lote no território do Município é de 125m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) e a frente mínima é de 5m (cinco metros), ambas podendo ser maiores de acordo com a zona na qual 
o lote está inserido, 
Parágrafo único. Nos casos de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, o lote mínimo será 62,50 m² 
(sessenta e dois metros e cinquenta centímetros) e a frente mínima 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros).
Art. 48 A área máxima de lote no território da zona urbana do Município é de 20.000m² (vinte mil 
metros quadrados) e a frente máxima é de 150m (cento e cinquenta metros).
Parágrafo único. Não estão sujeitos ao atendimento das dimensões máximas estabelecidas no caput, desta lei 
os seguintes usos: 
I -  os classificados nos grupos de atividade de serviços públicos sociais; 
II -  base militar, corpo de bombeiros e similares; 
III -  cemitérios; 
IV -  clubes esportivos e clubes de campo; 
V -  estádios; 
VI -  centros de convenções; 
VII -  hospitais e estabelecimentos de ensino existentes até a data de publicação desta lei; 
VIII -  os enquadrados na subcategoria de uso de serviços de armazenamento e guarda de bens móveis de 
grande porte, excetuados os estacionamentos de veículos. 
Art. 49 A área máxima de quadra no território da zona urbana do Município é de 20.000m² (vinte mil 
metros quadrados) e o comprimento máximo da face de quadra é de 300m (trezentos metros).
§ 1º É obrigatória a implantação de passeio público na face de todas as quadras no parcelamento proposto;
§ 2º Nas faces de quadra com comprimento superior a 150m (cento e cinquenta metros), deverá ser prevista 
obrigatoriamente via de pedestre a cada 150m (cento e cinquenta metros). 
§ 3º A critério do Executivo, nos casos de lotes e glebas com declividade superior a 20% (vinte por cento) a via 
de pedestre prevista no parágrafo anterior poderá ser dispensada, quando esta não conectar pelo menos duas vias. 
Art. 50 No caso de parcelamento do solo, em lotes ou glebas localizados na zona urbana que, 
independentemente de sua origem, tenham área superior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados), será 
obrigatória a destinação de 10% do total da área aos equipamentos públicos municipais.
§ 1º Nos casos de lotes ou glebas com área superior a 40.000m² (quarenta mil metros quadrados), deverá ser 
adotado o parcelamento do solo na modalidade loteamento, conforme legislação federal.
§ 2º No caso do caput deverá ser atendido o percentual supra referido que, mediante o interesse público, poderá ser 
recebido por doação de área, obra, ou equipamento de uso institucional, utilizando o valor venal como referência, 
podendo ser em outra localidade no Município, desde que atenda o valor equivalente ao do percentual recebido.
Art. 51 No caso de parcelamento do solo, em lotes ou glebas localizados na zona urbana que, 
independentemente de sua origem, tenham área superior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados), será 
obrigatória a destinação de 10% do total da área para a implantação de áreas verdes no Município.
Art. 52 As edificações acostadas só serão permitidas quando o lote tiver as seguintes dimensões 
mínimas:
I -  10,00m (dez metros) de testada;
II -  12,00m (doze metros) para uma das testadas, no caso de lote de esquina.
§ 1ºA cada unidade deve corresponder uma testada mínima de 5,00m (cinco metros) com acesso à via pública.
§ 2ºNo caso de edificações geminadas, poderá ser efetuado o desdobro do lote na forma prevista pela legislação 
referente, após a conclusão das obras e expedição da Carta de Habitação.
Art. 53 Na construção de residências sobrepostas deverá ser garantido o acesso independente a cada 
uma das residências, tomadas isoladamente.
§ 1ºAs residências sobrepostas poderão ser geminadas desde que atendam, além das exigências que lhes são 
próprias, às previstas para edificações geminadas.
§ 2ºSerão admitidas até 04 (quatro) unidades habitacionais nas residências sobrepostas ou geminadas, desde que 
possuam entradas independentes.

Seção II
Dos Recuos

Art. 54 Em todas as obras de construção, reforma, serviços e instalações deverão ser observados os 
recuos mínimos exigidos por esta lei complementar.
§ 1ºSerão permitidas saliências em qualquer fachada, além dos recuos mínimos exigidos para elementos 
arquitetônicos decorativos, caixas de condicionadores de ar e jardineiras, até no máximo de 0,40 cm (quarenta 
centímetros).
§ 2ºNão será admitido o balanço da edificação, ou de qualquer outro elemento, cuja projeção possa ultrapassar 
os limites do terreno.
§ 3ºEm caso de reforma com ampliação inferior a 30% (trinta por cento) da área construída total, em imóveis 
regularmente construídos antes da vigência desta lei complementar, deverão ser respeitados os recuos mínimos 
exigidos nesta lei complementar somente nas áreas acrescidas.
§ 4ºEm caso de reforma com ampliação superior a 30% (trinta por cento) da área construída total, em imóveis 
regularmente construídos antes da vigência desta lei complementar deverão ser respeitados todos os recuos 
mínimos exigidos nesta lei complementar.
§ 5ºPara edificações regularmente construídas antes da vigência desta lei complementar, será permitida a 
instalação de equipamento mecânico nos recuos, para o atendimento da acessibilidade universal do imóvel.

Subseção I
Do Recuo Frontal

Art. 55 O recuo frontal mínimo exigido é de:
I -25,00m (vinte e cinco metros) para as vias de trânsito rápido;
II -5,00m (cinco metros) para as vias arteriais, coletoras e locais.
§ 1ºExcetua-se da exigência de recuo frontal os imóveis nas Áreas de Proteção Cultural e Paisagística – APCP 
e os imóveis tombados, mediante análise prévia e aprovação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Arquitetônico, Cultural e Turístico de São Vicente – CONDEPHASV, para os quais serão definidos 
os parâmetros de posicionamento e de tratamento da face pública dos imóveis, considerando-se critérios de 
preservação da paisagem urbana e cultural.
§ 2ºNo caso de lotes com mais de uma frente deverão ser observados os recuos frontais mínimos estabelecidos 
para cada via.
§ 3ºNo caso de lote situado em uma ou mais esquinas, 01 (um) dos recuos frontais poderá ser reduzido para 3,00m 
(três metros), desde que este não esteja voltado para as vias arteriais e de trânsito rápido, exceto nos casos abaixo 
em que não poderá haver redução desde o pavimento térreo:
I -  edifícios com mais de 04 (quatro) pavimentos;
II -  edifícios cuja altura total contada do nível da rua até a última laje de cobertura, seja superior a 
16,00m (dezesseis metros).
§ 4ºNo caso previsto no parágrafo 2º, será observado o recuo ortogonal à curva de concordância de alinhamentos, 
no mínimo igual ao menor recuo frontal exigido para as testadas que compõem a concordância.
§ 5ºNo caso de lotes ou construções que façam parte de loteamentos ou conjuntos originalmente aprovados com 
recuos inferiores aos estabelecidos neste artigo, o recuo frontal poderá ser reduzido para 3 (três) metros.
§ 6ºSerá permitido o balanço no recuo frontal exigido da edificação, acima do pavimento térreo, com as seguintes 
dimensões:
I -  1,00m (um metro), quando o recuo for igual ou superior a 5,00m (cinco metros);
II -  Tratando-se de varandas, o balanço permitido será de até 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros) quando o recuo for igual ou superior a 7,00m (sete metros);
III -  Tratando-se de varandas, o balanço permitido será de até 4,00m (quatro metros) quando o recuo 
for igual ou superior a 10,00m (dez metros);
IV -  Para os edifícios existentes anteriormente à publicação desta lei complementar, será permitido 
exclusivamente para sustentação do acréscimo do balanço previsto no inc. III, a execução de pilares no recuo 
frontal, desde que a face externa do mesmo atenda a distância mínima de 7,00m (sete metros) do alinhamento 
do lote.
§ 7ºNoscasos de loteamentos em Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, os recuos frontais mínimos 
admitidos serão de 3,00m (três metros).
Art. 56 Serão admitidas construções no recuo frontal, destinadas aos usos abaixo especificados, 
desde que:
I -  Ocupem, somadas, no máximo 25% (vinte e cinco por cento) da área do recuo frontal exigido 
para o local, limitado pelas divisas do lote e respeitada eventual faixa prevista para o alargamento da via para:
a) Casa de força e medidores de acordo com as normas técnicas pertinentes;
b) Portarias e guaritas com altura máxima de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros) ou altura 
máxima de 3,60m (três metros e sessenta centímetros), contados a partir do meio fio, nos casos de acostamento 
nas divisas;
c) Abrigo de gás acostado no recuo lateral com altura máxima de 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros);
d) Circulações externas cobertas, marquises ou pergolados com altura máxima de 7,50m (sete metros 
e cinquenta centímetros).
II -  Sejam erguidas em estrutura leve que garanta a iluminação e a ventilação naturais da edificação 
principal para:
a) Abrigo de autos de passeio, exclusivamente em residências uni-habitacionais, sobrepostas ou 
geminadas ou em série, sem fechamentos laterais;
b) Abrigo para mesas em restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias, docerias e estabelecimentos 
correlatos, padarias e empórios, sendo que nas divisas laterais será permitido o fechamento com vidro no espaço 
contido entre o muro e a cobertura leve, e no recuo frontal será permitido o fechamento com vidro no espaço 
contido entre a cobertura leve e o nível do piso interno, ou no espaço contido entre a cobertura leve e o muro 
ou mureta;
III -  Sejam subterrâneas, com altura externa máxima de 1,50m (um metro ecinquenta centímetros) em 
relação ao meio fio, respeitando eventual faixa prevista para o alargamento da via, limitando a altura total do 
muro, em relação ao meio fio, de 3,00m (três metros);
IV -  Observem a altura máxima de 3,60m (três metros e sessenta centímetros) em relação ao nível do 
meio fio, se acostado às divisas laterais.
Parágrafo único. Para os casos da alínea b, do inc. II fica permitida a ocupação do recuo frontal.
Art. 57 Será permitida a acomodação do espaço de calçada, dentro do lote, para a implantação, na 
via pública, de baias de carga e descarga, embarque edesembarque, ou vagas de estacionamento ou ampliação 
de calçada, desde que garantidos o interesse público, a largura, acessibilidade e continuidade da calçada, 
com manifestação favorável do Órgão Municipal licenciador, mediante termo de compromisso, que preveja 
exclusivamente o cumprimento destes requisitos.
Art. 58 Em imóveis localizados na Zona de Qualificação Central – ZC e os imóveis tombados 
dispensa-se o recuo frontal.

Subseção II
Dos Recuos Laterais e de Fundos

Art. 59 Os recuos em relação às divisas laterais e de fundos deverão respeitar a razão de h/15, 
considerando”h” a altura dos elementos edificados, medida a partir do meio fio, não podendo ser inferior à 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros).
§ 1º. Nos blocos verticais de uso residencial em mesmo lote, os recuos tratados no caput poderão respeitar a razão 
de h/20, sem prejuízo do limite mínimo do caput,sendo “h” a altura dos pavimentos edificados,medida a partir do 
meio fio erespeitadas simultaneamente as seguintes condições:
a) Quando o recuo mínimo do bloco for de 3,60m (três metros e sessenta centímetros);
b) Quando o embasamento respeitar os recuos de no mínimo h/6, sendo “h” a altura dos elementos 
edificados do mesmo,medido a partir do meio fio.
§ 2ºO embasamento dos edifícios fica dispensado do atendimento da taxa de ocupação, quando forem respeitados 
os recuos de no mínimo h/6, sendo “h” a altura dos elementos edificados do mesmo.
§ 3º Excetua-se da exigência de recuo lateral e de fundos os imóveis localizados na Zona de Qualificação Central– 
ZC e os imóveis tombados.
§ 4º Quando se tratar de edícula, esta deverá obedecer ao afastamento mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) em relação à edificação principal, podendo acostar nas divisas laterais e de fundos, respeitada a 
altura máxima de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), em relação nível do meio fio, exceto nos lotes 
de esquina, em que deverá respeitar o recuo mínimo em relação ao alinhamento.
§5º Segundo as dimensões que o lote apresente, a edificação poderá ser construída sobre as divisas laterais, 
observadas as seguintes exigências:
a) Sobre as 02 (duas) divisas laterais, no caso de lote com largura igual ou inferior a 6,50m (seis 
metros e cinquenta centímetros);
b) Sobre uma das divisas laterais, no caso de lotes de largura igual ou inferior a 8,00m (oito metros);
c) Sobre as divisas laterais, onde existir acostamento da edificação vizinha, devidamente legalizada, 
respeitando o limite da extensão e a altura do acostamento, sendo a altura máxima admitida de dois pavimentos.
§ 6º O acostamento previsto no § 4º deste artigo respeitará a altura máxima de 7,50m (sete metros e cinquenta 
centímetros), do nível do meio fio até o ponto mais alto de qualquer elemento construtivo que esteja acostado ou 
a menos de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) desta divisa, sendo permitidos terraços descobertos acima 
do pavimento térreo, desde que vedados do imóvel vizinho por meio de muro com altura mínima de 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros).
§ 7º No caso do lote se enquadrar em ambas as situações previstas nas alíneas “a” e “b” do §5º, deverá haver a 
opção por uma delas, apenas.
§ 8º No caso de lote de esquina, não se aplica o disposto no alínea “b” do§ 5º deste artigo, para as divisas 
confrontantes com a via pública.
§ 9º No recuo lateral, independentemente das dimensões do lote, serão permitidas, ao nível do piso do 
térreo, abrigo de auto, pergolados, marquises e passagens cobertas sem fechamento nas extremidades, desde 
que totalizadas não ultrapassem a extensão de 6,00m (seis metros) e máximo 3,60m (três metros e sessenta 
centímetros) de altura em relação ao nível do meio fio, e que permitam a iluminação e ventilação natural dos 
compartimentos de permanência prolongada.
§ 10 Os subsolos poderão ocupar os recuos laterais e de fundos, observando a altura máxima de 1,50m (um metro 
e cinquenta centímetros) em relação ao meio-fio.
§ 11 Exceto no embasamento, será permitido o balanço acima do pavimento térreo no recuo lateral e de fundos 
para varandas ou terraços com no mínimo 01 (uma) faces abertas e peitoril máximo de 1,30m (um metro e trinta 
centímetros), inclusive na cobertura quando vinculada ao pavimento imediatamente inferior ou quando de uso 
coletivo, para qualquer área descoberta limitada a projeção das varandas, intercaladas ou não dos pavimentos 
inferiores, obedecidos os seguintes critérios: 
a) Máximo de 1,00m (um metro), se o recuo for maior ou igual a 5,10m (cinco metros e dez 
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centímetros);
b) Máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), se o recuo for maior ou igual a 6,30m (seis 
metros e trinta centímetros);
c) Máximo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), se o recuo for de 7,50m (sete metros e 
cinquenta centímetros).
Art. 60 O afastamento entre edificações no mesmo lote deverá corresponder à somatória das 
distâncias calculadas para cada bloco ou edificação, conforme critérios estabelecidos para os recuos laterais e de 
fundos nesta lei complementar, não podendo o referido afastamento ser inferior a 4,00m (quatro metros).
§ 1º As distâncias mínimas previstas para o afastamento entre edificações não se aplicam para edículas.
§ 2º Para edificações uni-habitacionais no mesmo lote, o afastamento deverá ser de no mínimo 3,00m (três 
metros), sendo permitido justapor.

Subseção III
Das Condições Especiais de Recuos

Art. 61 Os cemitérios e necrotérios deverão ser construídos com recuos frontais, laterais e de fundo 
mínimos de 5,00m (cinco metros).
Art. 62 Os edifícios destinados a postos de serviço e de abastecimento de veículos deverão ter os 
seguintes recuos mínimos:
I -  10,00m (dez metros) para o frontal, sem prejuízo da observância de recuo frontal superior exigível 
para o local;
II -  3,00m (três metros) para os laterais;
III -  3,00m (três metros) para o fundo.
§ 1ºNo caso de lote de esquina, o posto de serviço e de abastecimento de veículos deverá obedecer aos recuos 
frontais mínimos estabelecidos por esta lei complementar, não podendo, emnenhum caso, ser inferior a 10,00m 
(dez metros) para a via de maior importância e de 5,00m (cinco metros) para a via de menor importância, 
mediante manifestação do órgão competente de trânsito, o qual definirá o grau de importância de cada via no caso 
de terem igual classificação viária.
§ 2º Os aparelhos abastecedores de combustíveis, energia e ar deverão distar:
I -  5,00m (cinco metros), no mínimo, do alinhamento da via;
II -  4,00m (quatro metros), no mínimo, de qualquer ponto da edificação.
Art. 63 As edificações destinadas às atividades classificadas como CS4 nesta Lei Complementar 
deverão atender aos seguintes recuos mínimos:
I -  10,00m (dez metros) para o frontal;
II -  3,00m (três metros) para as laterais;
III -  4,00m (quatro metros) para o fundo.
Parágrafo único.No caso de lote de esquina, as edificações descritas no caput deverão obedecer aos recuos 
mínimos estabelecidos por esta lei complementar, não podendo, em nenhum caso, ser inferior a 10,00m (dez 
metros) para a via de maior importância e de 5,00m (cinco metros) para a via de menor importância, mediante 
manifestação do órgão competente de trânsito, o qual definirá o grau de importância de cada via no caso de terem 
igual classificação viária.
Art. 64 No caso de imóveis localizados em sopé de morros, patamares da encosta ou em planícies 
alveolares, o recuo da edificação, em relação ao talude imediatamente a montante, deverá ser definido por laudo 
geotécnico assinado por responsável técnico ou ser de, no mínimo, 20,00m (vinte metros).
Parágrafo único.A distância prevista no caput deste artigo poderá ser reduzida mediante obras de contenção e 
segurança devidamente aprovadas pelo órgão competente.
Art. 65 Toda e qualquer edificação, além dos recuos mínimos exigidos por esta lei complementar, 
poderá dispor de áreas fechadas internas (poços) de iluminação e ventilação, denominadas principal, quando 
destinadas a compartimentos de utilização prolongada e transitória, nos demais casos, desde que satisfaçam às 
seguintes exigências:
I -  Afastar do centro de qualquer abertura à face da parede oposta, medido sobre a perpendicular 
traçada no plano horizontal, bem como permitir a inscrição de um círculo de diâmetro igual a:
a) 2,00m (dois metros), para a área de utilização prolongada;
b) 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), para área de utilização transitória;
II -  Ter superfície mínima de 10,00m² (dez metros quadrados), para a área de utilização prolongada e 
6,00m² (seis metros quadrados) para área de utilização transitória;
III -  Permitir acima do segundo pavimento, a inscrição de um círculo cujo diâmetro “D” seja dado pelas 
seguintes fórmulas, onde “H” representa a altura máxima do poço até o piso do terceiro pavimento:
a) D = 2,00 m + H/6 para área de utilização prolongada;
b) D = 1,50 m + H/12 para área de utilização transitória.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei complementar, são considerados os conceitos de compartimentos de 
utilização prolongada e transitória dispostos na legislação edilícia.
Art. 66 Para uma ou mais edificações no mesmo lote, inclusive nos casos de justaposição, a projeção 
sobre um eixo imaginário na direção leste-oeste, do maior comprimento da edificação sem embasamento ou do 
bloco da edificação situado acima do embasamento, obtido pela medida entre as faces exteriores das empenas 
opostas, não poderá ultrapassar 60,00m (sessenta metros).

Seção III
Da Taxa de Permeabilidade

Art. 67 As novas edificações e reformas com ampliação acima de 50% (cinquenta por cento) da área 
construída deverão, obrigatoriamente, possuir taxa de permeabilidade de ao menos 15% (quinze por cento) da 
área do lote, exceto nas zonas ZPDS e ZPDS-R, em que deverão possuir taxa de permeabilidade de ao menos 50% 
(cinquenta por cento) da área do lote.
§ 1º A taxa de permeabilidade não será exigida nas Áreas de Proteção Cultural e Paisagística -APCP e nos imóveis 
tombados.
§ 2º A taxa de permeabilidade poderá ser garantida por meio da utilização de reservatório de retenção, o qual 
poderá ser de retardo, acumulação ou reuso, conforme regulamentação específica.
§ 3º Para efeito docálculo da Taxa de Permeabilidade, não serão consideradas áreas verdes ou jardins localizados 
sobre lajes e subsolos edificados.
Art. 68 Todos os lotes deverão atender as taxas de permeabilidade mínima estabelecidas para cada 
Zona Urbanística, conforme disposto no Anexo VII – Quadro de Índices Urbanísticos.
Parágrafo único. Nos lotes com área superior a 500m² (quinhentos metros quadrados), que não estejam 
localizados em ZEPAM, ZPDS e ZPDS-R, a taxa de permeabilidade prevista no caput deste artigo poderá ser 
reduzida quando o volume de águas pluviais captado for garantidopor caixas de retenção ou retardo de água, sem 
prejuízo para a permeabilidade.
Art. 69 Nos processos de licenciamento de edificações novas ou de reformas com alteração de área 
construída superior a 50% (cinquenta por cento) em lotes com área superior a 1.000m² (mil metros quadrados), 
é obrigatória a reserva para aproveitamento de águas pluviais provenientes das coberturas das edificações para 
fins não potáveis. 
§ 1º O volume mínimo obrigatório de reserva de que trata o caput deste artigo será calculado de acordo com as 
seguintes fórmulas: 
I -  No caso de coberturas impermeáveis: 
Vri = 16,00 x ACi, sendo:
Vri: volume mínimo de reservação para aproveitamento de águas pluviais provenientes de coberturas 
impermeáveis, em litros; 
ACi: área de cobertura impermeável, em metros quadrados; 
II -  No caso de coberturas verdes: 
Vrv = 5,4 x ACv, sendo:
Vrv: volume mínimo de reservação para aproveitamento de águas pluviais provenientes de coberturas verdes, 
em litros; 
ACv: área de cobertura verde, em metros quadrados. 
§ 2º No caso de coberturas mistas (parte impermeável/parte verde), o volume mínimo de reservação de que trata 
o caput deste artigo será calculado a partir da soma dos volumes mínimos parciais, sendo estes obtidos conforme 
equações de seu § 1º: 
Vrm = Vri + Vrv, sendo:
Vrm: volume mínimo de reservação para aproveitamento de águas pluviais provenientes de coberturas mistas, 
em litros; 
Vri: volume mínimo de reservação para aproveitamento de águas pluviais provenientes de coberturas 
impermeáveis, em litros; 
Vrv: volume mínimo de reservação para aproveitamento de águas pluviais provenientes de coberturas verdes, 
em litros. 
§ 3º O volume de reservação de que trata o caput deste artigo não poderá ser utilizado no cômputo do volume 
mínimo de reservação de controle do escoamento superficial.
§ 4º A utilização das águas da reservação de controle do escoamento superficial só será permitida se utilizada 
para fins não potáveis.
§ 5º A estrutura de reservação de que trata o caput deste artigo deverá ser provida de grelhas ou outro dispositivo 
para retenção de material grosseiro, como folhas, pedaços de madeira, restos de papel, corpos de pequenos 
animais, entre outros, além de dispositivo de descarte de água pluvial inicial de chuva. 
§ 6º As águas captadas provenientes das coberturas das edificações não poderão ser utilizadas para consumo 
humano, lavagem de alimentos ou banho.

Seção IV
Dos Pavimentos

Art. 70 Os pavimentos deverão respeitar os seguintes critérios:
I -  Pé-direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) para os casos de Habitação de 
Interesse Social – HIS e Habitação de Mercado Popular – HMP; 
II -  Pé-direito mínimo de 2,70m (dois metros e setenta centímetros) para os casos não incluídos no 
inciso I;
III -  Pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) para os casos de garagens, 
estacionamentos cobertos e áreas molhadas, livres de qualquer obstáculo à passagem;
IV -  Pé-direito máximo de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), exceto no pavimento 
inferior ao da piscina, onde será admitida a altura máxima de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros);
V -  Nível máximo permitido no piso do pavimento térreo, nos recuos obrigatórios frontal, laterais e de 
fundos, será de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) em relação ao meio fio.
Parágrafo único. Quando o espaço contido entre pisos ou piso cobertura exceder a 4,50 (quatro metros e 
cinquenta centímetros) será considerado mais um pavimento.
Art. 71 Será permitida a utilização dos 04 (quatro) primeiros pavimentos como embasamento.
Parágrafo único. Será permitida a utilização da laje de cobertura do embasamento, desde que não seja coberta, 
para usos de lazer e convivência ou se vinculada ao primeiro pavimento tipo.

Seção V
Do Coeficiente de Aproveitamento

Art. 72 No cálculo do coeficiente de aproveitamento deverão ser respeitas as seguintes 
condicionantes:
I -  Nas edificações com uma ou mais unidades por lote, a exemplo de hotéis, flats, edificações 
residenciais pluri-habitacionais, edificações de prestação de serviços e hospitais, não serão computadas as áreas 
de uso comum, tais como: caixas de escadas, poços de elevadores, garagens, áreas de lazer e circulações;
II -  Nas edificações com uma ou mais unidades por lote, a exemplo de hotéis, flats, edificações 
residenciais pluri-habitacionais, edificações de prestação de serviços e hospitais, não serão computadas as 
jardineiras, e a somatória das áreas privativas referentes a terraços, terraços técnicos e varandas, que possuírem 
área inferior ou igual a 30% (trinta por cento) da área interna da unidade privativa;
III -  Nas edificações do tipo centros comerciais, não serão computadas as áreas de uso comum, tais 
como: caixas de escadas, poços de elevadores e garagens;
IV -  Nas edificações residenciais pluri-habitacionais não serão computados os pavimentos contíguos ao 
inferior, quando utilizarem circulação vertical privativa.
Parágrafo único. No caso dos lotes voltados para mais de uma via e com diferentes coeficientes de 
aproveitamento, prevalecerá o maior coeficiente, desde que a somatória das testadas de maior potencial sejam, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) da somatória das demais testadas do lote.
Art. 73 Nas áreas suscetíveis a ressacas e inundações, os projetos que propuserem a ocupação de 
subsolo serão aprovados somente mediante projeto de minimização do risco de inundações e enchentes no lote.
§ 1º Os projetos serão analisados pelos órgãos responsáveis municipais competentes.
§ 2º As soluções deverão ser voltadas ao acréscimo de contribuição decorrente do rebaixamento de lençol freático 
de edificações dotadas de subsolos voltadas a compensar o acréscimo de contribuição da carga pluvial e voltadas 
a minimizar os efeitos das ressacas e maré alta.
§ 3º Os lotes inseridos nas áreas suscetíveis a ressacas e inundações serão anexo VI – Planta de Zoneamento de 
Suscetibilidade.
Art. 74 O coeficiente de aproveitamento – CA fica dividido em: 
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo - CAmin:índice que, multiplicado pela área do terreno a 
ser edificado, determina a área construída mínima obrigatória para o lote, abaixo do qual o imóvel poderá ser 
considerado subutilizado ou não utilizado;
II -  Coeficiente de aproveitamento básico - CAb:índice que, multiplicado pela área do terreno a ser 
edificado, determina a área construída permitida para lote sem exigência de contrapartida;
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo - CAmax: índice que, multiplicado pela área do terreno a 
ser edificado, determina a área construída permitida para lote, com exigência de contrapartida.
Seção VI
Da Taxa de Ocupação
Art. 75 Taxa de ocupação é a relação entre a área de projeção da edificação ou edificações sobre o 
plano horizontal e área do lote.
Parágrafo único.  As taxas de ocupação não poderão ser consideradas isoladamente por pavimento.
Art. 76 No cálculo da taxa de ocupação do lote não serão computadas as áreas relativas a beirais de 
até 1,00m (um metro) de largura, marquises ou circulações e passagens externas cobertas ao nível do pavimento 
térreo, abrigos individuais de autos de passeio e abrigo de mesas em restaurantes quando erigidos em estrutura 
e cobertura leves, terraços, áreas técnicas, varandas cobertas quando possuírem área inferior ou igual a 30% 
(trinta por cento) da área total da unidade, elementos arquitetônicos decorativos, tais como jardineiras, área de 
pergolado, caixas de ar condicionado, poços de elevadores e de iluminação, dutos de ventilação, casas de força 
e medidores, grupo geradores, abrigos de gás, guaritas, rampas de auto e subsolos, áreas descobertas sobre a 
projeção da edificação.
Parágrafo único. Para edificações regularmente construídas antes da vigência desta lei complementar, não serão 
computadas as áreas construídas para atendimento da acessibilidade universal do imóvel.
Art. 77 A taxa de ocupação - TO do lote não será aplicada aos subsolos utilizados,exclusivamente, 
para estacionamento de veículos e áreas técnicas da edificação.
Seção VII
Das Vagas
Art. 78 Fica estabelecida para cada zona urbanística, a exigência de 1 (uma) vaga para estacionamento 
de veículos automotores, dentro do respectivo terreno, por unidade autônoma, exceto nos casos:
§ 1º Os empreendimentos habitacionais localizados nas Áreas de Adensamento Sustentável – AAS ficam 
desobrigados do atendimento do número mínimo de vagas de garagem, excetuados todos os demais 
empreendimentos não residenciais.
§ 2ºNas Áreas de Proteção Cultural e Paisagística – APCP fica desobrigado o atendimento do mínimo de vagas de 
garagem para a construção e reabilitação de imóveis residenciais, bem como a conversão para o uso residencial.
 § 3ºOs Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social – EHISficam desobrigados do 
atendimento do número mínimo de vagas de garagem, excetuadas as atividades comerciais e de serviços, que 
deverão reservar dentro do lote1 (uma) vaga de carga e descarga.

§ 4º Os Empreendimentos Habitacionais de Mercado Popular – EHMPficam obrigados ao atendimento de 
mínimo de 1 (uma) vaga de garagem, de automóvel ou motocicletaem proporção livre, excetuadas as atividades 
comerciais e de serviços, que deverão reservar dentro do lote 1 (uma) vaga de carga e descarga.
§ 5º No caso de número de vagas superior a 100 (cem) serão exigidos dispositivos para entrada e saída dos 
veículos, a fim de minimizar a interferência no tráfego da via de acesso ao imóvel.
§ 6º Nos demais casos não residenciais deverá ser atendida a razão de 1 (vaga) para cada 50m² (cinquenta 
metros quadrados) quando a construção resultar em até 2500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) de 
área construída e 30m² (trinta metros quadrados) quando a construção resultar em mais de 2.500m² (dois mil e 
quinhentos metros quadrados) de área construída.
§ 7º Em empreendimentos em que haja relevante interesse público deverá ser atendida a razão de 1 (uma) vaga 
para cada 200m² (duzentos metros quadrados) de área construída.
§ 8º As áreas de estacionamento em estabelecimentos comerciais e edifícios destinados a garagens com mais de 
20 (vinte) vagas, exceto para os empreendimentos residenciais, deverão conter espaço para circulação e travessia 
de pedestres demarcados no solo, com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) previstas em 
projeto.
Art. 79 A construção de todo e qualquer edifício de garagem comercial deverá respeitar os recuos 
mínimos da via em que se localize e deverá contar com área de espera e acomodação de veículos no pavimento 
térreo, equivalente a 5% (cinco por cento) das vagas, podendo ocupar os recuos.
Parágrafo único - Para os edifícios mencionados no caput, as rampas de acesso deverão respeitar uma distância 
mínima de 5,00m (cinco metros) do alinhamento frontal, de forma a existir uma área plana de acomodação de 
veículos. 
Art. 80 O espaço mínimo para estacionar um veículo será de 4,80m (quatro metros e oitenta 
centímetros) por 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), ficando permitida a redução para 4,80m (quatro 
metros e oitenta centímetros) por 2,40m (dois metros e quarenta centímetros), quando não houver obstáculo entre 
duas ou mais vagas consecutivas, para uso residencial, comercial e de serviços, sendo esse espaço de 7,00m (sete 
metros) por 3,00m (três metros) para a categoria de uso industrial e de motocicletas, com 1,00 m (um metro) por 
2,00 m (dois metros).
Parágrafo único - Nas vagas destinadas a deficientes físicos, as dimensões e número deverão obedecer à 
legislação específica.
CAPÍTULO III
DAS DIFERENÇAS ZONAIS
Art. 81 As condicionantes de ocupação e aproveitamento dos lotes serão estabelecidas segundo a 
zona a que pertencem.
Art. 82 Os imóveis são emplacados de acordo com as vias e os limites das zonas urbanísticas que 
os definem.
Parágrafo único. Nos casos de desmembramento ou unificação de lotes a classificação da zona será definida pelo 
resultado do respectivo emplacamento.
Seção I
Da Área de Adensamento Sustentável
Art. 83 Na Área de Adensamento Sustentável – AAS ficam definidos os seguintes coeficientes de 
aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,5 (cinco décimos) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 9 (nove) vezes a área do lote;
Art. 84 Na Área de Adensamento Sustentável – AAS, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  80% (oitenta por cento) até 04 (quatro) pavimentos;
II -  70% (setenta por cento) acima de 04 (quatro) pavimentos.
Art. 85 Na Área de Adensamento Sustentável – AAS, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito 
de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 
0,05 (cinco centésimos).
Art. 86 Os empreendimentos enquadrados como Habitação de Interesse Social - HIS e Habitação de 
Mercado Popular - HMP localizados nas Áreas de Adensamento Sustentável – AAS, com oferta de comércio e 
serviços no pavimento térreo, ficam dispensados da Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC.
Seção II
Da Zona de Urbanização Incentivada
Art. 87 Na Zona de Urbanização Incentivada – ZUI ficam definidos os seguintes coeficientes de 
aproveitamento:
I -  coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
II -  coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
III -  coeficiente de aproveitamento máximo de 7 (sete) vezes a área do lote;
Art. 88 Na Zona de Urbanização Incentivada – ZUI, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  80% (oitenta por cento) até 04 (quatro) pavimentos;
II -  60% (sessenta por cento) acima de 04 (quatro) pavimentos.
Art. 89 Na Zona de Urbanização Incentivada – ZUI, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito 
de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 
0,10 (umdécimo).

Seção III
Da Zona de Urbanização Incentivada Futura

Art. 90 Na Zona de Urbanização Incentivada Futura – ZUIF ficam definidos os seguintes coeficientes 
de aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 7 (sete) vezes a área do lote;
Art. 91 Na Zona de Urbanização Incentivada Futura – ZUIF, respeitando-se os recuos definidos 
nesta lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  80% (oitenta por cento) até 04 (quatro) pavimentos;
II -  50% (cinquenta por cento) acima de 04 (quatro) pavimentos.
Art. 92 Na Zona de Urbanização Incentivada Futura – ZUIF, para o cálculo de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – 
Fp, é de 0,15 (quinzedécimos).

Seção IV
Da Zona Eixo de Interesse Metropolitano

Art. 93 Na Zona Eixo de Interesse Metropolitano – ZIM ficam definidos os seguintes coeficientes 
de aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (um décimo) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 6 (seis) vezes a área do lote;
Art. 94 Na Zona Eixo de Interesse Metropolitano – ZIM, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  60% (sessenta por cento) até 04 (quatro) pavimentos;
II -  40% (quarenta por cento) acima de 04 (quatro) pavimentos.
Art. 95 Na Zona Eixo de Interesse Metropolitano – ZIM, para o cálculo de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – 
Fp, é de 0,10 (um décimo).

Seção V
Da Zona de Qualificação Central

Art. 96 Na Zona de Qualificação Central – ZC ficam definidos os seguintes coeficientes de 
aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (um décimo) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 8 (oito) vezes a área do lote;
Art. 97 Na Zona de Qualificação Central – ZC, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  100% (cem por cento) no pavimento térreo;
II -  80% (oitenta por cento) até 04 (quatro) pavimentos;
III -  70% (setenta por cento) acima de 04 (quatro) pavimentos.
Art. 98 Na Zona de Qualificação Central – ZC, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 
0,10 (um décimo).
Art. 99 Os imóveis tombados poderão ter taxa de ocupação de 100% (cem por cento) no pavimento 
térreo mediante parecer favorável do Órgão Municipal competente e do CONDEPHASV.

Seção VI
Da Zona Corredor

Art. 100  Na Zona Corredor – ZCOR ficam definidos os seguintes coeficientes de aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,10 (um décimo) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 6 (seis) vezes a área do lote;
Art. 101 Na Zona Corredor – ZCOR, respeitando-se os recuos definidos nesta lei complementar, 
ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  60% (sessenta por cento) até 04 (quatro) pavimentos;
II -  40% (quarenta por cento) acima de 04 (quatro) pavimentos.
Art. 102 Na Zona Corredor – ZCOR, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito de Construir – 
OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 0,40 (quatro 
décimos).

Seção VII
Da Zona Mista

Art. 103 Na Zona Mista - ZM ficam definidos os seguintes coeficientes de aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (um décimo) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 6 (seis) vezes a área do lote;
Art. 104 Na Zona Mista - ZM, respeitando-se os recuos definidos nesta lei complementar, ficam 
estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  60% (sessenta por cento) até 04 (quatro) pavimentos;
II -  50% (cinquenta por cento) acima de 04 (quatro) pavimentos.
Art. 105 Na Zona Mista - ZM, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC, 
conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 0,25 (vinte e cinco 
décimos).

Seção VIII
Das Zonas Especiais de Interesse Social

Art. 106 NasZonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 1 e 2 ficam definidos os seguintes coeficientes 
de aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (um décimo) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 6 (seis) vezes a área do lote;
Parágrafo único. Nas Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS 1 e 2, para fins de aplicação do Parcelamento, 
Edificação e Utilização Compulsórios – PEUC, conforme disposto na legislação vigente, fica definido o 
coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,5 (cinco décimos).
Art. 107 Na Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 1 e 2, respeitando-se os recuos definidos nesta 
lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  80% (oitenta por cento).
Art. 108 Na Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 1 e 2, para o cálculo de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – 
Fp, é de 0,0 (zero).
Seção IX
Das Zonas de Qualificação Econômica
Art. 109 Nas Zonas de Qualificação Econômica – ZE ficam definidos os seguintes coeficientes de 
aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 3 (três) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 5 (cinco) vezes a área do lote;
Art. 110 Nas Zonas de Qualificação Econômica – ZE, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  40% (quarenta por cento).
Art. 111 Nas Zonas de Qualificação Econômica – ZE, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito 
de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 
0,2 (doisdécimos).
Seção X
Das Zonas de Qualificação Industrial
Art. 112 Nas Zonas de Qualificação Industrial – ZI ficam definidos os seguintes coeficientes de 
aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 3 (três) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 5 (cinco) vezes a área do lote;
Art. 113 Nas Zonas de Qualificação Industrial – ZI, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  40% (quarenta por cento).
Art. 114 Nas Zonas de Qualificação Industrial – ZI, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 
0,30 (trintadécimos).
Seção XI
Da Zona de Qualificação Urbana
Art. 115 Na Zona de Qualificação Urbana – ZU ficam definidos os seguintes coeficientes de 
aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 8 (oito) vezes a área do lote;
Art. 116 Na Zona de Qualificação Urbana – ZU, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  60% (sessenta por cento) até 04 (quatro) pavimentos;
II -  50% (cinquenta por cento) acima de 04 (quatro) pavimentos.
Art. 117 Na Zona de Qualificação Urbana – ZU, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 
0,40 (quatro décimos).
Art. 118 Nas Zonas de Qualificação Urbana – ZU, delimitadas no Anexo III – Planta de Zoneamento 
Urbanístico,fica condicionado o direito de preempção ao Poder Público Municipal, quando da aquisição de 
imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto na alínea “j”, do Inc. IX, do art. 

60 e art. 84, art. 85, art. 86, art. 88 e art. 89, da Lei Complementar 917, de 14 de dezembro de 2018.
Art. 119 Nas Zonas de Qualificação Urbana – ZU, delimitadas no Anexo III – Planta de Zoneamento 
Urbanístico, ficam estabelecidos os mesmos perímetros para a realização do instrumento disposto na alínea “n”, 
do Inc. IX, do art. 60, art. 95, art. 96, art. 97 e art. 98, da Lei Complementar 917, de 14 de dezembro de 2018.
Seção XII
Da Zona Especial de Preservação
Art. 120 Na Zona Especial de Preservação – ZEP serão permitidos usos especiais e instalações 
permanentes previstas para empreendimentos destinados a parques ecológicos ou arqueológicos, à instalação de 
atividades de pesquisa científica e ecoturismo, em especial dependências de apoio como alojamentos, sanitários, 
vestiários, portarias, escritórios, com taxa de ocupação máxima de 5% (cinco por cento), admitindo-se, ainda, 
instalações provisórias e desmontáveis, desde que não potencializem impactos quanto a:
I. Instabilidade das encostas;
II. Erosão;
III. Assoreamento da drenagem;
IV. Degradação ou supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica, com suas formações florestais e 
ecossistemas associados, a exemplo das restingas e manguezais;
V. Fragmentação e perda de fauna nativa do Bioma Mata Atlântica;
Parágrafo único. O projeto de implantação das atividades mencionadas no caput deverá ser acompanhado de 
parecer técnico ambiental ou geológico-geotécnico, elaborados por técnicos competentes, sendo submetido à 
análise do órgão municipal ambiental.
Art. 121 Não serão permitidas reformas ou ampliações das edificações dentro da Zona Especial de 
Preservação – ZEP cadastradas pelo órgão competente responsável, exceto se em situação de risco geológico.
Seção XIII
Da Zona Especial de Proteção Ambiental
Art. 122 Na Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPAM ficam definidos os seguintes coeficientes 
de aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,0 (zero) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 0,2 (dois décimos) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 0,2 (dois décimos) vezes a área do lote;
Art. 123 Na Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPAM, respeitando-se os recuos definidos nesta 
lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  20% (vinte por cento) até 02 (dois) pavimentos;
Art. 124 Na Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPAM, para o cálculo de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – 
Fp, é de 0,0 (zero).
Art. 125 A ocupação das áreas com declividade a partir de 20° (vinte graus) fica condicionada aos 
seguintes critérios:
I -  As áreas ou terrenos com declividade entre 20º (vinte graus) e 40º (quarenta graus) necessitarão de 
laudos geológicos/geotécnicos que garantam a estabilidade da ocupação;
II -  As áreas com declividade maior de 40º (quarenta graus), caracterizadas predominantemente por 
exposições rochosas ou pequenas espessuras de solo suscetíveis a escorregamentos naturais, não são passíveis 
de ocupação.
Seção XIV
Da Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável Rural
Art. 126 Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável Rural – ZPDS-R ficam definidos os 
seguintes coeficientes de aproveitamento:
I -  coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,0 (zero) vezes a área do lote; 
II -  coeficiente de aproveitamento básico de 0,2 (dois décimos) vezes a área do lote; 
III -  coeficiente de aproveitamento máximo de 0,2  (dois décimos) vezes a área do lote;
Art. 127 Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável Rural – ZPDS-R, respeitando-se os 
recuos definidos nesta lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  20% (vinte por cento) até 02 (dois) pavimentos;
Art. 128 Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável Rural – ZPDS-R, para o cálculo de 
Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator 
de planejamento – Fp, é de 0,0 (zero).
Seção XV
Da Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável
Art. 129 Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável – ZPDS ficam definidos os 
seguintes coeficientes de aproveitamento:
I -  Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (zero) vezes a área do lote; 
II -  Coeficiente de aproveitamento básico de 0,1 (dois décimos) vezes a área do lote; 
III -  Coeficiente de aproveitamento máximo de 0,4 (dois décimos) vezes a área do lote.
Art. 130 Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável – ZPDS, respeitando-se os recuos 
definidos nesta lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:
I -  10% (dez por cento) até 04 (quatro) pavimentos.
Art. 131 Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável – ZPDS, para o cálculo de Outorga 
Onerosa do Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de 
planejamento – Fp, é de 0,50 (cinco décimos).
Art. 132 Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável – ZPDS, ficam proibidas as 
atividades residenciais, exceto na Macrozona Continental 16 (dezesseis) – MCZ16.
Seção XVI
Da Área Especial de Praia
Art. 133 A Área Especial de Praia – AEP é objeto de regulamento específico que normatiza a gestão 
desta área, conforme estabelecido no Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município – 
PDDEU.
Parágrafo único. A delimitação da Área Especial de Praia – AEP consta no Anexo III – Planta de Zoneamento 
Urbanístico.
Seção XVII
Das Áreas de Proteção Cultural e Paisagística
Art. 134 Os imóveis contidos em Áreas de Proteção Cultural e Paisagística – APCP deverão ser 
inventariados pelo órgão competente, segundo os padrões da Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura –Unesco, para posterior classificação em Níveis de Proteção – NP, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir da publicação desta Lei Complementar.
Art. 135 Os imóveis de interesse cultural, em decorrência de sua representatividade, do seu estado 
de conservação e da sua localização, ficam enquadrados em um dos 04 (quatro) níveis de proteção – NP, assim 
especificados:
I -  Nível de Proteção 1 – NP 1, corresponde à proteção total e atinge imóveis a serem preservados 
integralmente, incluindo toda a edificação, os seus elementos construtivos e decorativos, interna e externamente;
II -  Nível de proteção 2 – NP 2, corresponde à proteção parcial e atinge os imóveis a serem preservados 
parcialmente, incluindo apenas as fachadas, a volumetria e o telhado;
III -  Nível de Proteção 3– NP3, corresponde à livre opção de projeto, mantendo-se, porém, o gabarito e 
o recuos predominantes dos imóveis NP1 e NP2 existentes na testada da quadra em que estiver inserido e quando 
da inexistência destes na mesma quadra, nas testadas das quadras contíguas e alinhadas a esta;
IV -  Nível de proteção 4 – NP 4, corresponde à livre opção de projeto, respeitando os índices 
urbanísticos da zona em que se situar o imóvel gravado.
§ 1º Cabe ao órgão municipal de cultura a elaboração e o monitoramento dos imóveis com os respectivos níveis 
de proteção.
§ 2º A alteração ou a inclusão dos níveis de proteção deverão ser submetidos à aprovação do CONDEPHASV.
§ 3º Os níveis de proteção previstos neste artigo poderão ser atribuídos aos imóveis pelo CONDEPHASV, em 
território externo à Áreas de Proteção Cultural e Paisagística - APCP.
§ 4º Um mesmo lote poderá apresentar diferentes níveis de proteção, devendo ser respeitada as áreas e exigências 
de cada nível envolvido.
§ 5º Na reunificação de lotes com diferentes níveis de proteção, deverão ser mantidas e respeitadas as áreas e 
exigências de cada nível envolvido.
Art. 136 As edificações com níveis de proteção 1 e 2 que forem objeto de obras de restauro, tendo 
recuperado e conservado as características originais das fachadas e telhados, poderão gozar de benefícios de 
isenção total do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e do Imposto Sobre Serviços –ISS da obra, nos termos 
do Código Tributário Municipal, mediante solicitação do interessado, e após parecer do órgão competente da 
Prefeitura e aprovação do CONDEPHASV.
Art. 137 Nas Áreas de Proteção Cultural e Paisagística – APCP, toda intervenção urbana ou obras 
nos imóveis – demolição, construção, reforma, instalação, restauro ou conservação – deverá ser executada com a 
prévia aprovação do CONDEPHASV e atender às exigências da legislação vigente.
Parágrafo único.As intervenções previstas no caput deste artigo de iniciativa de órgãos da União, do Estado 
ou do Município, bem como de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, 
ficam condicionadas à prévia aprovação pelos órgãos competentes da Prefeitura, após manifestação favorável do 
CONDEPHASV.
Art. 138 Nas Áreas de Proteção Cultural e Paisagística – APCP, os imóveis com Níveis de Proteção 
3, poderão ter o recuo frontal dispensado mediante a apresentação de estudo urbanístico da área envoltória com 
parecer favorável do órgão municipal de planejamento e do CONDEPHASV.

CAPÍTULO IV
DAS CONDICIONANTES ESPECIAIS

Art. 139 Nos imóveis atingidos por previsão de abertura ou alargamento de via, conforme o disposto 
na legislação sobre o sistema viário, ainda não desapropriados, serão permitidas edificações com um pavimento, 
na faixa atingida, respeitados os recuos e a taxa de ocupação previstos nesta lei complementar, assim como nas 
áreas remanescentes que não tenham aproveitamento autônomo.
Art. 140 O rebaixamento de guias para acesso de veículos automotores deverão ser de:
I -  No máximo de 90% (noventa por cento), nos lotes com testada menor ou igual a 10,00m (dez 
metros);
II -  No máximo de 70% (setenta por cento), nos lotescom testada maior que 10,00m (dez metros) e 
menor que 20,00m (vinte metros);
III -  No máximo de 60% (sessenta por cento), nos lotes com testada maior ou igual a 20,00m (vinte 
metros).
§ 1º Em caso de lotes com testada maior que 8,00m (oito metros), as porções de guia alta não poderão ser 
inferiores a 0,60m (sessenta centímetros).
§ 2º Fica dispensado o atendimento ao disposto no parágrafo anterior, quando em lote com testadas entre 8,00m 
(oito metros) e 10,00m (dez metros), forem construídas 04 (quatro) unidades de edificações sobrepostas e 
geminadas.
§ 3º Quando houver desmembramento ou reagrupamento de lotes, substituição da edificação ou reforma, com ou 
sem alteração de uso, com ampliação superior a 30% (trinta por cento) da área construída total, o rebaixamento 
de guia deverá atender aos condicionantes descritos neste artigo.
§ 4º A Prefeitura poderá delimitar áreas e vias públicas nas quais, por interesse público, para restrição de trânsito 
de veículos, onde não serão permitidos os rebaixamentos de guia ou acessos veiculares.
Art. 141 Nos lotes com alinhamento afetado por proibição de rebaixamento de guia nos termos desta 
lei complementar, as edificações, atividades e empreendimentos ficam dispensados das exigências que dependam 
de acesso veicular ao lote constantes em legislação pertinente, desde que respeitadas as seguintes condições:
I -  Os lotes não possuam qualquer alinhamento com possibilidade de rebaixamento de guia em 
extensão mínima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);
II -  A atividade ou empreendimento não se configure como Polo Atrativo de Trânsito e Transporte, nos 
termos da legislação pertinente.
Art. 142 Os imóveis deverão garantir nos passeios públicos área destinada para arborização em 
conformidade com a legislação pertinente do Município.
Art. 143 As novas construções com mais de 04 (quatro) pavimentos deverão garantir infraestrutura 
necessária para entrada de energia e telecomunicações de forma subterrânea.
Art. 144 Os empreendimentos que utilizarem potencial construtivo acima do coeficiente básico 
deverão, obrigatoriamente, atender à legislação vigente para edifícios verdes e inteligentes.
Art. 145 Nas Zona de Urbanização Incentivada - ZUI, Zona de Urbanização Incentivada Futura - 
ZUIF, Zona de Qualificação Central - ZC, na Zona de Qualificação Urbana - ZU e na Área de Adensamento 
Sustentável - AAS, quando a área do lote for superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados) e menor ou igual 
a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), será obrigatória a adoção dos seguintes parâmetros qualificadores 
da ocupação: 
I -  Fruição pública nos empreendimentos de usos não residenciais permitidos nas respectivas zonas, 
em área equivalente a no mínimo 20% (vinte por cento) da área do lote, em espaço livre ou edificado; 
II -  Limite de 25% (vinte e cinco por cento) de vedação da testada do lote com muros; 
III -  Fachada ativa em no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da testada do lote em empreendimentos 
residenciais ou não residenciais. 
§ 1º O disposto no caput deste artigo se aplica somente para edificações novas e reformas com ampliação de 
área construída. 
Art. 146 Em lotes com área até 10.000m² (dez mil metros quadrados) localizados nas Zona de 
Urbanização Incentivada - ZUI, Zona de Urbanização Incentivada Futura - ZUIF, Zona de Qualificação Central 
- ZC, na Zona de Qualificação Urbana - ZU e na Área de Adensamento Sustentável - AAS, quando uma parcela 
do lote for destinada à fruição pública não será cobrada outorga onerosa correspondente à metade do potencial 
construtivo adicional previsto para a área destinada à fruição pública, desde que atendidas simultaneamente as 
seguintes condições: 
I -  A área destinada à fruição pública tenha no mínimo 250m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados) e esteja localizada junto ao alinhamento da via, ao nível do passeio público, sem fechamento e não 
ocupada por estacionamento de veículos; 
II -  A área destinada à fruição pública deverá ser mantida permanentemente aberta à circulação de 
pedestres, atendido o disposto nesta lei; 
III -  A área destinada à fruição pública seja devidamente averbada em Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 147 Ficam permitidas novas construções, reformas com ampliação de área construída e 
regularização de edificações e instalações existentes nas áreas operacionais do sistema de transporte público 
coletivo e nas áreas públicas remanescentes de desapropriação relacionadas ao transporte público coletivo, desde 
que observadas as seguintes condicionantes: 
I -  As edificações não apresentem qualquer tipo de interferência na operação do serviço de transporte, 
mediante manifestação favorável do órgão público de transporte competente; 
II -  Seja possibilitada pelo menos uma transposição por pedestres e ciclistas da área operacional; 
§ 1º Para fins de aplicação do disposto no caput, são consideradas áreas operacionais do sistema de transporte 
público coletivo as áreas construídas, as vias internas, os trilhos e os respectivos espaços livres de estações, 
terminais e pátios de manobras e de ônibus, incluindo as atividades auxiliares, os acessos de veículos e de 
pedestres e as torres de ventilação.
§ 2º Nos casos em que a área operacional não tiver zona demarcada nesta Lei Complementar, incidirão os 
parâmetros da Zona Mista – ZM.

Seção I
Dos Conjuntos

Art. 148 Serão permitidos conjuntos residenciais, comerciais ou de prestação de serviços e mistos.
Art. 149 Os conjuntos deverão atender às seguintes exigências: 
I -  Possuir áreas livres de uso coletivo, destinadas a jardins, recreação ou circulação não inferiores a 
50% (cinquenta por cento) da área total do terreno;
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Máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), se o recuo for maior ou igual a 6,30m (seis 

O afastamento entre edificações no mesmo lote deverá corresponder à somatória das 
distâncias calculadas para cada bloco ou edificação, conforme critérios estabelecidos para os recuos laterais e de 

As distâncias mínimas previstas para o afastamento entre edificações não se aplicam para edículas.
Para edificações uni-habitacionais no mesmo lote, o afastamento deverá ser de no mínimo 3,00m (três 

3,00m (três metros) para os laterais;
3,00m (três metros) para o fundo.

mediante manifestação do órgão competente de trânsito, o qual definirá o grau de importância de cada via no caso 
de terem igual classificação viária.

4,00m (quatro metros), no mínimo, de qualquer ponto da edificação.
As edificações destinadas às atividades classificadas como CS4 nesta Lei Complementar 

3,00m (três metros) para as laterais;

No caso de lote de esquina, as edificações descritas no caput deverão obedecer aos recuos 

manifestação do órgão competente de trânsito, o qual definirá o grau de importância de cada via no caso de terem 
igual classificação viária.

alveolares, o recuo da edificação, em relação ao talude imediatamente a montante, deverá ser definido por laudo 

Toda e qualquer edificação, além dos recuos mínimos exigidos por esta lei complementar, 

Para uma ou mais edificações no mesmo lote, inclusive nos casos de justaposição, a projeção 
sobre um eixo imaginário na direção leste-oeste, do maior comprimento da edificação sem embasamento ou do 
bloco da edificação situado acima do embasamento, obtido pela medida entre as faces exteriores das empenas 

As novas edificações e reformas com ampliação acima de 50% (cinquenta por cento) da área 

poderá ser de retardo, acumulação ou reuso, conforme regulamentação específica.

sobre lajes e subsolos edificados.

Zona Urbanística, conforme disposto no Anexo VII – Quadro de Índices Urbanísticos.

Nos processos de licenciamento de edificações novas ou de reformas com alteração de área 

é obrigatória a reserva para aproveitamento de águas pluviais provenientes das coberturas das edificações para 
fins não potáveis. 

mínimo de reservação de controle do escoamento superficial.
A utilização das águas da reservação de controle do escoamento superficial só será permitida se utilizada 

para fins não potáveis.

As águas captadas provenientes das coberturas das edificações não poderão ser utilizadas para consumo 

Interesse Social – HIS e Habitação de Mercado Popular – HMP; 

inciso I;

fundos, será de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) em relação ao meio fio.

Do Coeficiente de Aproveitamento
No cálculo do coeficiente de aproveitamento deverão ser respeitas as seguintes 

Nas edificações com uma ou mais unidades por lote, a exemplo de hotéis, flats, edificações 
residenciais pluri-habitacionais, edificações de prestação de serviços e hospitais, não serão computadas as áreas 

Nas edificações com uma ou mais unidades por lote, a exemplo de hotéis, flats, edificações 
residenciais pluri-habitacionais, edificações de prestação de serviços e hospitais, não serão computadas as 

área inferior ou igual a 30% (trinta por cento) da área interna da unidade privativa;
Nas edificações do tipo centros comerciais, não serão computadas as áreas de uso comum, tais 

Nas edificações residenciais pluri-habitacionais não serão computados os pavimentos contíguos ao 

No caso dos lotes voltados para mais de uma via e com diferentes coeficientes de 
aproveitamento, prevalecerá o maior coeficiente, desde que a somatória das testadas de maior potencial sejam, no 

de edificações dotadas de subsolos voltadas a compensar o acréscimo de contribuição da carga pluvial e voltadas 

Os lotes inseridos nas áreas suscetíveis a ressacas e inundações serão anexo VI – Planta de Zoneamento de 

O coeficiente de aproveitamento – CA fica dividido em: 
Coeficiente de aproveitamento mínimo - CAmin:índice que, multiplicado pela área do terreno a 

ser edificado, determina a área construída mínima obrigatória para o lote, abaixo do qual o imóvel poderá ser 

Coeficiente de aproveitamento básico - CAb:índice que, multiplicado pela área do terreno a ser 
edificado, determina a área construída permitida para lote sem exigência de contrapartida;

Coeficiente de aproveitamento máximo - CAmax: índice que, multiplicado pela área do terreno a 
ser edificado, determina a área construída permitida para lote, com exigência de contrapartida.

Taxa de ocupação é a relação entre a área de projeção da edificação ou edificações sobre o 

e cobertura leves, terraços, áreas técnicas, varandas cobertas quando possuírem área inferior ou igual a 30% 

projeção da edificação.
Para edificações regularmente construídas antes da vigência desta lei complementar, não serão 

para estacionamento de veículos e áreas técnicas da edificação.

Os empreendimentos habitacionais localizados nas Áreas de Adensamento Sustentável – AAS ficam 

Nas Áreas de Proteção Cultural e Paisagística – APCP fica desobrigado o atendimento do mínimo de vagas de 

Os Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social – EHISficam desobrigados do 

Os Empreendimentos Habitacionais de Mercado Popular – EHMPficam obrigados ao atendimento de 

veículos, a fim de minimizar a interferência no tráfego da via de acesso ao imóvel.

área construída e 30m² (trinta metros quadrados) quando a construção resultar em mais de 2.500m² (dois mil e 

centímetros) por 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), ficando permitida a redução para 4,80m (quatro 

metros) por 3,00m (três metros) para a categoria de uso industrial e de motocicletas, com 1,00 m (um metro) por 

 - Nas vagas destinadas a deficientes físicos, as dimensões e número deverão obedecer à 
legislação específica.

os definem.
Nos casos de desmembramento ou unificação de lotes a classificação da zona será definida pelo 

Na Área de Adensamento Sustentável – AAS ficam definidos os seguintes coeficientes de 

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,5 (cinco décimos) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 9 (nove) vezes a área do lote;

Na Área de Adensamento Sustentável – AAS, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 

Os empreendimentos enquadrados como Habitação de Interesse Social - HIS e Habitação de 

serviços no pavimento térreo, ficam dispensados da Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC.

Na Zona de Urbanização Incentivada – ZUI ficam definidos os seguintes coeficientes de 

coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
coeficiente de aproveitamento máximo de 7 (sete) vezes a área do lote;

Na Zona de Urbanização Incentivada – ZUI, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Na Zona de Urbanização Incentivada – ZUI, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito 
de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 

Na Zona de Urbanização Incentivada Futura – ZUIF ficam definidos os seguintes coeficientes 

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 7 (sete) vezes a área do lote;

Na Zona de Urbanização Incentivada Futura – ZUIF, respeitando-se os recuos definidos 
nesta lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Na Zona de Urbanização Incentivada Futura – ZUIF, para o cálculo de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – 

Na Zona Eixo de Interesse Metropolitano – ZIM ficam definidos os seguintes coeficientes 

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (um décimo) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 6 (seis) vezes a área do lote;

Na Zona Eixo de Interesse Metropolitano – ZIM, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Na Zona Eixo de Interesse Metropolitano – ZIM, para o cálculo de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – 

Da Zona de Qualificação Central
Na Zona de Qualificação Central – ZC ficam definidos os seguintes coeficientes de 

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (um décimo) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 8 (oito) vezes a área do lote;

Na Zona de Qualificação Central – ZC, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Na Zona de Qualificação Central – ZC, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 

 Na Zona Corredor – ZCOR ficam definidos os seguintes coeficientes de aproveitamento:
Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,10 (um décimo) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 6 (seis) vezes a área do lote;

Na Zona Corredor – ZCOR, respeitando-se os recuos definidos nesta lei complementar, 
ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 0,40 (quatro 

Na Zona Mista - ZM ficam definidos os seguintes coeficientes de aproveitamento:
Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (um décimo) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 6 (seis) vezes a área do lote;

Na Zona Mista - ZM, respeitando-se os recuos definidos nesta lei complementar, ficam 

conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 0,25 (vinte e cinco 

NasZonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 1 e 2 ficam definidos os seguintes coeficientes 

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (um décimo) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 6 (seis) vezes a área do lote;

 Nas Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS 1 e 2, para fins de aplicação do Parcelamento, 
Edificação e Utilização Compulsórios – PEUC, conforme disposto na legislação vigente, fica definido o 
coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,5 (cinco décimos).

Na Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 1 e 2, respeitando-se os recuos definidos nesta 
lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Na Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 1 e 2, para o cálculo de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – 

Das Zonas de Qualificação Econômica
Nas Zonas de Qualificação Econômica – ZE ficam definidos os seguintes coeficientes de 

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 3 (três) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 5 (cinco) vezes a área do lote;

Nas Zonas de Qualificação Econômica – ZE, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Nas Zonas de Qualificação Econômica – ZE, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito 
de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 

Das Zonas de Qualificação Industrial
Nas Zonas de Qualificação Industrial – ZI ficam definidos os seguintes coeficientes de 

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 3 (três) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 5 (cinco) vezes a área do lote;

Nas Zonas de Qualificação Industrial – ZI, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Nas Zonas de Qualificação Industrial – ZI, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 
0,30 (trintadécimos).

Da Zona de Qualificação Urbana
Na Zona de Qualificação Urbana – ZU ficam definidos os seguintes coeficientes de 

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,4 (quatro décimos) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 5 (cinco) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 8 (oito) vezes a área do lote;

Na Zona de Qualificação Urbana – ZU, respeitando-se os recuos definidos nesta lei 
complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Na Zona de Qualificação Urbana – ZU, para o cálculo de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – Fp, é de 

Nas Zonas de Qualificação Urbana – ZU, delimitadas no Anexo III – Planta de Zoneamento 
Urbanístico,fica condicionado o direito de preempção ao Poder Público Municipal, quando da aquisição de 
imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto na alínea “j”, do Inc. IX, do art. 

Nas Zonas de Qualificação Urbana – ZU, delimitadas no Anexo III – Planta de Zoneamento 
Urbanístico, ficam estabelecidos os mesmos perímetros para a realização do instrumento disposto na alínea “n”, 
do Inc. IX, do art. 60, art. 95, art. 96, art. 97 e art. 98, da Lei Complementar 917, de 14 de dezembro de 2018.

atividades de pesquisa científica e ecoturismo, em especial dependências de apoio como alojamentos, sanitários, 

Instabilidade das encostas;

Degradação ou supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica, com suas formações florestais e 

Não serão permitidas reformas ou ampliações das edificações dentro da Zona Especial de 

Na Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPAM ficam definidos os seguintes coeficientes 

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,0 (zero) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 0,2 (dois décimos) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 0,2 (dois décimos) vezes a área do lote;

Na Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPAM, respeitando-se os recuos definidos nesta 
lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de planejamento – 

A ocupação das áreas com declividade a partir de 20° (vinte graus) fica condicionada aos 

Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável Rural – ZPDS-R ficam definidos os 
seguintes coeficientes de aproveitamento:

coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,0 (zero) vezes a área do lote; 
coeficiente de aproveitamento básico de 0,2 (dois décimos) vezes a área do lote; 
coeficiente de aproveitamento máximo de 0,2  (dois décimos) vezes a área do lote;

recuos definidos nesta lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator 

Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável – ZPDS ficam definidos os 
seguintes coeficientes de aproveitamento:

Coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,1 (zero) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento básico de 0,1 (dois décimos) vezes a área do lote; 
Coeficiente de aproveitamento máximo de 0,4 (dois décimos) vezes a área do lote.

definidos nesta lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima:

Onerosa do Direito de Construir – OODC, conforme a fórmula definida nesta Lei Complementar, o fator de 

Na Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável – ZPDS, ficam proibidas as 

A Área Especial de Praia – AEP é objeto de regulamento específico que normatiza a gestão 

 A delimitação da Área Especial de Praia – AEP consta no Anexo III – Planta de Zoneamento 

Ciência e Cultura –Unesco, para posterior classificação em Níveis de Proteção – NP, no prazo de até 24 (vinte e 

de conservação e da sua localização, ficam enquadrados em um dos 04 (quatro) níveis de proteção – NP, assim 
especificados:

integralmente, incluindo toda a edificação, os seus elementos construtivos e decorativos, interna e externamente;

Nível de Proteção 3– NP3, corresponde à livre opção de projeto, mantendo-se, porém, o gabarito e 

Na reunificação de lotes com diferentes níveis de proteção, deverão ser mantidas e respeitadas as áreas e 

As edificações com níveis de proteção 1 e 2 que forem objeto de obras de restauro, tendo 

isenção total do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e do Imposto Sobre Serviços –ISS da obra, nos termos 

ficam condicionadas à prévia aprovação pelos órgãos competentes da Prefeitura, após manifestação favorável do 

3, poderão ter o recuo frontal dispensado mediante a apresentação de estudo urbanístico da área envoltória com 

na legislação sobre o sistema viário, ainda não desapropriados, serão permitidas edificações com um pavimento, 

(oito metros) e 10,00m (dez metros), forem construídas 04 (quatro) unidades de edificações sobrepostas e 

Quando houver desmembramento ou reagrupamento de lotes, substituição da edificação ou reforma, com ou 
sem alteração de uso, com ampliação superior a 30% (trinta por cento) da área construída total, o rebaixamento 

lei complementar, as edificações, atividades e empreendimentos ficam dispensados das exigências que dependam 

extensão mínima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);
A atividade ou empreendimento não se configure como Polo Atrativo de Trânsito e Transporte, nos 

Os empreendimentos que utilizarem potencial construtivo acima do coeficiente básico 

Nas Zona de Urbanização Incentivada - ZUI, Zona de Urbanização Incentivada Futura - 
ZUIF, Zona de Qualificação Central - ZC, na Zona de Qualificação Urbana - ZU e na Área de Adensamento 

a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), será obrigatória a adoção dos seguintes parâmetros qualificadores 

em área equivalente a no mínimo 20% (vinte por cento) da área do lote, em espaço livre ou edificado; 

 deste artigo se aplica somente para edificações novas e reformas com ampliação de 

Urbanização Incentivada - ZUI, Zona de Urbanização Incentivada Futura - ZUIF, Zona de Qualificação Central 
- ZC, na Zona de Qualificação Urbana - ZU e na Área de Adensamento Sustentável - AAS, quando uma parcela 

A área destinada à fruição pública seja devidamente averbada em Cartório de Registro de Imóveis.

regularização de edificações e instalações existentes nas áreas operacionais do sistema de transporte público 

As edificações não apresentem qualquer tipo de interferência na operação do serviço de transporte, 

Para fins de aplicação do disposto no caput, são consideradas áreas operacionais do sistema de transporte 

Classificados

II -  Observar os recuos mínimos laterais e de fundos de 3,00m (três metros);
III -  Para o trânsito de pedestres, todas as edificações do conjunto deverão ter acesso à via pública por 
meio de calçadas de uso comum com faixa livre de largura não inferior a 2,00m (dois metros); 
IV -  Para o trânsito de veículos, todas as edificações deverão ter acesso à via pública por meio de vias 
internas de uso comum, pavimentadas e que atendam os seguintes requisitos:
a) Permitir passagem em uma altura livre igual ou superior a4,00m (quatro metros);
b) Possuir pista para circulação de veículos com largura não inferior a 3,00m (três metros);
c) Possuir pistas de circulação sem saída providas, em sua extremidade, de área de manobra 
no mínimo em forma de “T”, com largura e comprimento não inferiores a 3,50m (três metros e cinquenta 
centímetros).
§ 1º Os blocos que disponham de embasamento com acesso independente de pedestres para as unidades, ficam 
dispensados do atendimento dos incisos III e IV deste artigo.
§ 2º Para atendimento do disposto no inciso I, poderá ser ofertada Área Livre de Uso Público total ou 
parcialmente, sendo esta computada em dobro em relação à área livre de uso público exigida.
§ 3º As edificações em conjuntos residenciais, quando previrem aberturas devias públicas, serão analisadas com 
observância, das exigências para o parcelamento do solo e demais disposições desta lei complementar.

Seção II
Das Áreas Livres e Cobertas de Uso Público

Art. 150 As Áreas Livres de Uso Público – ALUP, assim como as Áreas Cobertas de Uso Público – 
ACUP, correspondem às áreas livres, externas ou internas às edificações, niveladas com o passeio público, sem 
fechamentos, que visem melhorar a oferta de espaços qualificados para o uso público, com oferta de mobiliário 
urbano, destinados à circulação de pedestres, sendo proibida a oferta de vagas de veículos nesta área.
§ 1º A implantação de Áreas Livres de Uso Público – ALUP, assim como de Áreas Cobertas de Uso Público 
– ACUP, será incentivada mediante concessão não onerosa de adicional de coeficiente de aproveitamento, 
limitados ao coeficiente máximo ou ampliado permitido para a localidade, em área equivalente a 02 (duas) vezes 
à área da própria ALUP ou ACUP.
§ 2º A aprovação de Área Livre de Uso Público – ALUP, ou de Área Coberta de Uso Público – ACUP, 
implantada em empreendimento que receba o incentivo da concessão não onerosa de adicional de coeficiente de 
aproveitamento, ficará condicionada à manifestação favorável do órgão licenciador, que considerará o potencial 
de fruição e de conexão da área analisada, bem como a qualidade do espaço e da paisagem urbana.
§ 3º Para efeito do incentivo, não serão computadas as vagas, faixas de acesso ou de acomodação de veículos.
§ 4º O empreendimento beneficiado pelos incentivos decorrentes da implantação das Áreas Livres de Uso 
Público – ALUP ou das Áreas Cobertas de Uso Público – ACUP, devidamente aprovadas e implantadas, deverá 
garantir o cumprimento integral do projeto e a função social do espaço.
§ 5º O não cumprimento das disposições do parágrafo 4º deste artigo sujeitará o empreendimento às penalidades 
desta lei complementar.
Art. 151 Apenas edifícios com uso não residencial no pavimento térreo poderão conter Áreas 
Cobertas de Uso Público – ACUP.
§ 1º As Áreas Cobertas de Uso Público – ACUP deverão ter pé-direito igual a 7,00m (sete metros), medido 
entre o nível do alinhamento do e a face inferior da laje de cobertura da Área Coberta de Uso Público – ACUP.
§ 2º Quando a Área Coberta de Uso Público – ACUP estiver apoiada em pilares, a soma das áreas ocupadas por 
estes não poderá ser superior a 2,0% (dois por cento) da área da ACUP, demonstrada na memória de cálculo do 
projeto.
Art. 152 As normas de posturas a serem observadas no interior das Áreas Livres de Uso Público – 
ALUP e das Áreas Cobertas de Uso Público – ACUP não poderão ser diferentes das observadas nos logradouros 
públicos.

Seção III
Dos Impactos Urbanísticos

Art. 153 Os usos residenciais e não residenciais potencialmente geradores de impactos urbanísticos 
e ambientais serão enquadrados conforme as seguintes subcategorias especiais:
I -  Polos Geradores de Tráfego - PGT: edificações permanentes que atraem ou produzem grande 
número de viagens ao longo do dia e/ou por período determinado, causando impacto no sistema viário e de 
transporte, podendo comprometer a acessibilidade, a mobilidade e a segurança de veículos e pedestres e que 
devem observar as diretrizes e condicionantes estabelecidas por órgão municipal competente e pela legislação 
específica; 
LVII -  Empreendimentos Geradores de Impacto de Vizinhança - EGIV: aqueles que podem gerar 
impacto significativo, alteração no seu entorno ou sobrecarga na capacidade de atendimento da infraestrutura e 
devem elaborar Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV; 
LVIII -  Empreendimentos Geradores de Impacto Ambiental -                                                 EGIA: aqueles 
que podem causar alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente e que direta ou 
indiretamente afetem: 
a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) as atividades sociais e econômicas; 
c) a biota; 
d) as condições paisagísticas e sanitárias do meio ambiente; 
e) a qualidade dos recursos ambientais. 
§ 1º Os empreendimentos geradores de impacto ambiental, nos termos da legislação específica, deverão elaborar 
Estudo de Impacto Ambiental –EIA-RIMA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA ou demais 
instrumentos previstos no licenciamento ambiental, que serão analisados e aprovados pela autoridade ambiental 
competente, ficando o empreendedor obrigado a cumprir as disposições estabelecidas no EIA-RIMA ou nos 
demais instrumentos para emissão das respectivas licenças ambientais. 
§ 2º A elaboração do EIA-RIMA poderá englobar a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e 
respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, quando for o caso, a critério do Executivo. 
§ 3º A elaboração do EIV-RIV para Operações Urbanas Consorciadas, nos termos da Lei Federal nº 10.257, de 10 
de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, não dispensará a elaboração de EIV-RIV para empreendimento inserido 
no perímetro da respectiva Operação Urbana Consorciada. 
§ 4º A elaboração do EIV-RIV deverá englobar a elaboração do Estudo de Impacto de Trânsito e Transportes - 
EITT e respectivo Relatório de Impacto de Trânsito e Transportes - RITT, nos casos de empreendimentos que 
também sejam enquadrados em Polos Geradores de Tráfego - PGT. 
§ 5º O EIV-RIV será analisado e aprovado pelo órgão municipal competente. 
Art. 154 Os empreendimentos enquadrados em Polos Geradores de Tráfego - PGT são as edificações 
permanentes que apresentem ao menos uma das seguintes características: 
I -           edificações residenciais com 500 (quinhentas) vagas de estacionamento ou mais; 
II -    edificações não residenciais com 120 (cento e vinte) vagas de estacionamento ou mais, localizadas nas 
Áreas Especiais de Tráfego – AET, definidas conforme legislação específica; 
III -      edificações não residenciais com 280 (duzentas e oitenta) vagas de estacionamento ou mais, localizadas 
nas demais áreas do Município; 
IV -       serviços socioculturais e de lazer com mais de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) de 
área construída computável; 
V -           locais destinados à prática de exercício físico ou esporte com mais de 2.500m² (dois mil e quinhentos 
metros quadrados) de área construída computável; 
VI -          serviços de saúde com área construída computável igual ou superior a 7.500m² (sete mil e quinhentos 
metros quadrados); 
VII -        locais de reunião ou eventos com capacidade para 500 (quinhentas) pessoas ou mais; 
VIII -      atividades e serviços públicos de caráter especial com capacidade para 500 (quinhentas) pessoas ou 
mais; 
IX -       serviços de educação com mais de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) de área construída 
computável destinada a salas de aula; 
X -           locais de culto com capacidade para 500 (quinhentas) pessoas ou mais na área interna à edificação 
destinada ao culto. 
§ 1º        Lei específica poderá rever o enquadramento dos empreendimentos classificados como PGT. 
§ 2º   Caberá ao Executivo a definição de medidas de mitigação ou compensação, ficando o empreendedor 
obrigado a cumpri-las para a aprovação do empreendimento. 
Art. 155 Os Empreendimentos Geradores de Impacto de Vizinhança -EGIV são os seguintes: 
I -  Uso comercial e de prestação de serviços com área construída total igual ou superior a 80.000m² 
(oitenta mil metros quadrados); 
II -  Uso industrial com área construída total igual ou superior a 25.000m² (vinte e cinco mil metros 
quadrados); 
III -  Uso institucional incluindo serviços de saúde e estabelecimentos de ensino público ou privado 
com área construída total igual ou superior a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados); 
IV -  Uso residencial com área construída total igual ou superior a 80.000m² (oitenta mil metros 
quadrados) ou que apresentem mais de 600 (seiscentas) vagas de estacionamento. 
Parágrafo único. Lei específica deverá regulamentar o instrumento do EIV-RIV e poderá rever o enquadramento 
dos empreendimentos classificados como EGIV. 
Art. 156 Os Empreendimentos Geradores de Impacto de Vizinhança - EGIV estão sujeitos à 
elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e do respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, 
conforme disposto na legislação específica, a ser analisado e aprovado por órgão municipal competente, ficando 
a expedição do certificado de conclusão condicionada ao atendimento das disposições estabelecidas no EIV-RIV 
para obtenção do alvará de aprovação do empreendimento.

TÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA

CAPÍTULO I
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E

DA OUTORGA ONEROSADE ALTERAÇÃO DE USO
Art. 157 A contrapartida financeira decorrente da Outorga Onerosa do Direito de Construir será 
calculada pela seguinte fórmula: C = Aa x Vt x Fp.
Parágrafo único. Na fórmula prevista no caput deste artigo consideram-se:
I -  C: Contrapartida Financeira;
II -  Aa: Área Adicional, expressa em m², resultante da diferença entre a área construída computável 
total e área permitida pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico ou Máximo da zona em que o imóvel se 
encontra;
III -  Vt: Valor unitário atual do terreno, expresso em unidade de moeda corrente nacional por metro 
quadrado, conforme Planta Genérica de Valores do Município de São Vicente em vigor;
IV -  Fp: Fator de planejamento variável por zona, via ou condicionantes especiais,
Art. 158 Os empreendimentos habitacionais de interesse social – HIS, nos termos definidos no Plano 
Diretor, estão dispensados da aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC, limitados ao 
coeficiente máximo da zona.
Art. 159 Os empreendimentos habitacionais de mercado popular – HMP, nos termos definidos no 
Plano Diretor, estão dispensados de 50% (cinquenta por cento) da aplicação da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC, limitados ao coeficiente máximo da zona.
Art. 160 Os recursos advindos da Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC deverão ser 
destinados à Habitação de Interesse Social e ao desenvolvimento urbano, especialmente saneamento, drenagem, 
equipamentos sociais.
Art. 161 A contrapartida financeira decorrente da Outorga Onerosa de Alteração de Uso - OOAU será 
calculada pela seguinte fórmula: C = At x Vt x Fp.
§ 1º Na fórmula prevista no caput deste artigo consideram-se:
a) C: Contrapartida Financeira;
b) At: Área total do terreno, expressa em m²;
c) Vt: Valor unitário atual do terreno, expresso em unidade de moeda corrente nacional por metro 
quadrado, conforme Planta Genérica de Valores do Município de São Vicente em vigor;
d) Fp: Fator de planejamento variável por zona, via ou condicionantes especiais.
§ 2º O instrumento da Outorga Onerosa de Alteração de Uso somente poderá ser alterado para aqueles 
localizados na Área de Adensamento Sustentável – AAS, desde de que sejam eliminados os impactos ambientais 
e urbanísticos.
§ 3º Os empreendimentos de Interesse Social – EHIS estão dispensados de Outorga Onerosa de Alteração de 
Uso – OOAU.
Art. 162 O proprietário do imóvel, independentemente da aprovação do projeto arquitetônico, poderá 
adquirir antecipadamente o adicional de potencial construtivo, conforme o disposto nesta lei complementar.
§ 1º O potencial construído adquirido fica vinculado à matrícula do imóvel.
§ 2º É vedada a compra fracionada de potencial construtivo.
§ 3º A não utilização, parcial ou total, do adicional de potencial construtivo adquirido não implica devolução do 
valor pago mediante Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC.

CAPÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 163 O proprietário de imóvel urbano, privado ou público, poderá, mediante documento ou 
escritura pública, exercer em outro local, ou alienar, o direito de construir, quando o referido imóvel for:
I -  Tombado ou gravado com Nível de Proteção;
II -  Necessário para fins de execução de abertura, prolongamento ou alargamento de via;
III -  Gravado como de uso residencial pluri-habitacional precário, conforme programa de incentivo 
à provisão habitacional;
IV -  Necessário para implantação de equipamentos urbanos e comunitários.
§ 1º O direito de construir poderá ser transferido no todo ou em parcelas, para um ou mais imóveis receptores 
localizados na Área de Adensamento Sustentável -AAS, uma única vez cada parcela.
§ 2º O potencial construtivo transferido fica vinculado ao imóvel receptor.
§ 3º Os imóveis beneficiados com a Transferência do Direito de Construir - TDC deverão manter as 
condicionantes estabelecidas nos parágrafos 3° e 4° deste artigo, sujeitos as penalidades desta lei complementar, 
em caso de descumprimento.
§ 4º Nos casos de dação em pagamento não se admite transferência onerosa.
§ 5º Nos casos de glebas urbanas não se admite transferência onerosa.
Art. 164 O potencial construtivo passível de transferência será obtido pela aplicação da seguinte 
fórmula: Atdc = Cat x Att.
Parágrafo único.Na fórmula prevista no caput, consideram-se: 
I -  Atdc = área construída objeto de transferência do direito de construir, expressa em metros 
quadrados; 
II -  Cat = coeficiente de aproveitamento estabelecido por esta lei complementar, para o imóvel do 
qual irá transferir-se o Direito de Construir; 
III -  Att = área do terreno do qual irá transferir-se o Direito de Construir, expressa em metros 
quadrados. 
Art. 165 O imóvel receptor do potencial construtivo deverá atender os coeficientes de aproveitamento 
e demais condicionantes da zona onde o mesmo se encontra.
Parágrafo único.O receptor do potencial construtivo fica proporcionalmente dispensado do pagamento da 
contrapartida financeira da Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC.
Art. 166 O órgão municipal de planejamento urbano será responsável por registrar, no Sistema de 
Informações Geográficas do Município – SIG e cadastro municipal, as transferências ou utilização de potencial 
construtivo realizadas, identificando os imóveis cedentese receptores, a quantidade de metros quadrados 
transferidos e os valores pagos por metro quadrado transferido, nos casos de cessão onerosa.
Art. 167 A Prefeitura Municipal de São Vicente não é responsável pela negociação de potencial 
construtivo entre terceiros.

Art. 168 A gestão dos casos abrangidos neste Título IV será do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - CMDU, a ser criado em lei específica, no prazo de um ano a partir da publicação 
desta Lei Complementar.

TÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

CAPÍTULO I
DAS PENALIDADES

Art. 169 As disposições desta lei complementar, no que tange às penalidades, deverão ser observadas 
obrigatoriamente:
I -  Na elaboração e na aprovação de projetos arquitetônicosde qualquer natureza, no que se refere ao 
ordenamento do uso e ocupação do solo, ao aproveitamento dos lotes e aos recuos;
II -  Na execução de obras e serviços particulares ou públicos que interfiram na estrutura física da 
área urbana do Município;
III -  No licenciamento e expedição de alvarás de funcionamento para localização dos estabelecimentos 
não residenciais.
Art. 170 A Prefeitura Municipal de São Vicente, por intermédio de seus órgãos competentes, 
fiscalizará a execução dos serviços e obras, no que diz respeito à aplicação desta lei complementar, a fim de 
assegurar a sua rigorosa observância.
§ 1º Os responsáveis pelos serviços e obras a que se refere o presente artigo, deverão facilitar, por todos os meios, 
a fiscalização municipal, no desempenho de suas funções legais.
§ 2º A vistoria poderá ser realizada com ou sem a presença do responsável técnico pela execução da obra, 
instalação ou serviço.
Art. 171 A inobservância das disposições desta lei complementar sujeita os infratores às seguintes 
penalidades:
I -  Advertência;
II -  Multa;
III -  Suspensão do registro dos profissionais ou firmas legalmente habilitados nos órgãos competentes 
da Prefeitura;
IV -  Embargo das obras, serviços ou instalações;
V -  Interdição, demolição, desmonte ou remoção, parcial ou total, das obras ou instalações.
§ 1º As penalidades poderão ser impostas simultânea ou independentemente, nos termos desta lei complementar:
I -  Ao proprietário ou responsável legal pelo imóvel, seja pessoa física ou pessoa jurídica;
II -  Ao responsável técnico pela execução dos serviços;
III -  Ao autor do projeto ou do levantamento;
IV -  Ao executor de obra clandestina não regularizável.
§ 2º Quando o infrator for o profissional ou firma legalmente habilitada, a Prefeitura, por meio do órgão 
competente, informará ao respectivo Conselho de fiscalização do exercício profissional.
§ 3º Quando se tratar de infração de responsabilidade da firma executante ou de seu responsável técnico, idêntica 
penalidade será imposta a ambos, inclusive quando se tratar de administrador ou contratante de obras públicas 
ou de instituições oficiais, ou empresas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais ou municipais.
§ 4º Os responsáveis pelas obras, serviços e instalações previstas nesta lei complementar responderão 
administrativa, civil e criminalmente pela veracidade das informações prestadas.
§ 5º Quanto à suspensão do profissional ou empresa prevista no inciso III, o prazo será vinculado até que a 
infração seja sanada.
Art. 172 Em toda vistoria, a fiscalização anotará no processo administrativo as informações 
cabíveis, indicando, quando necessárias, as providências a serem tomadas em vista dos dispositivos desta lei 
complementar, bem como prazos que deverão ser cumpridos.

CAPÍTULO II
DAS NOTIFICAÇÕES OU INTIMAÇÕES

Art. 173 A notificação ou intimação será aplicada para promover o cumprimento das disposições 
desta lei complementar.
Parágrafo único.A notificação ou intimação conterá os dispositivos a cumprir, o respectivo prazo e as 
penalidades cabíveis no caso do não cumprimento.
Art. 174 A notificação ou intimação será feita pessoalmente ou, quando não for possível, por via 
postal ou edital.
Art. 175 Deverão ser observados os seguintes prazos para o cumprimento das notificações ou 
intimações:
I -  Imediato, para a demolição de obras, serviços ou instalações não regularizáveis, no momento 
da execução dos mesmos, sem a devida licença ou que apresentarem risco iminente à integridade e segurança;
II -  05 (cinco) dias úteis, para demolição das obras, serviços ou instalações não regularizáveis, já 
instalados sem a devida licença;
III -  20 (vinte) dias úteis, para protocolizar pedido de regularização da obra, serviço ou instalação, 
desde que seja regularizável, apresentando a documentação pertinente de acordo com esta lei complementar;
IV -  05 (cinco) dias úteis, para remoção da instalação no caso de anúncios não regularizáveis ou 
pedido de regularização indeferido;
V -  20 (vinte) dias úteis, para os demais casos não previstos.
§ 1º Decorrido o prazo fixado na notificação ou intimação e verificado o não cumprimento, será aplicada a 
penalidade cabível.
§ 2º Mediante requerimento devidamente justificado e protocolizado, e a critério da chefia do órgão competente, 
o prazo fixado na intimação poderá ser dilatado, uma única vez, por período não superior ao concedido 
inicialmente. 
§ 3º Na interposição de defesa contra a pena aplicada, que poderá ser protocolizada no prazo de (05) cinco dias 
úteis, será suspenso o prazo previsto na notificação ou intimação até o despacho decisório, que serápublicado no 
Diário Oficial do Município.
§ 4º A suspensão supra não se aplica em caso do risco iminente previsto no inciso I.
§ 5º A intimação será publicada por meio da imprensa oficial do Município, no caso de recusa do interessado em 
assiná-la ou quando não for encontrado. 
§ 6ºA intimação das instituições oficiais ou das empresas concessionárias de serviços públicos poderá ser 
efetuada por meio de ofício do titular de órgão municipal competente dirigido ao representante legal das mesmas.
Art. 176 Os prazos serão contados a partir do recebimento da notificação ou intimação, ou no caso 
do § 5º do art. 174, a partir da publicação. 

CAPÍTULO III
DAS MULTAS E DÉBITOS

Art. 177 Verificada a infração a qualquer dos dispositivos desta lei complementar, será lavrado 
imediatamente o auto de infração contendo os seguintes elementos:
I -  dia, mês, ano, hora e local da ocorrência;
II -  identificação do infrator 
III -  descrição sucinta do fato determinante da infração;
IV -  dispositivo infringido;
V -  dispositivo que determina a penalidade;
VI -  valor da multa prevista;
VII -  assinatura e identificação funcional de quem lavrou o auto;
VIII -  assinatura do recebedor.
§ 1º O Auto de Infração será publicado por meio da publicação no Diário Oficial do Município, no caso de haver 
recusa do infrator em assiná-lo, ou quando este não for encontrado.
§ 2º Para efeito de execução da penalidade os dados identificadores do infrator poderão ser oportunamente 
complementados;
§ 3º Em caso de recusa do recebedor, o fiscal deverá relatar a ocorrência, por escrito e carimbo.
§ 4º Em caso de obra fechada ou paralisada, com ausência de pessoa para receber o auto de infração, o fiscal 
deverá relatar tal fato, em campo próprio no auto de infração, e caso conhecido o endereço do proprietário será 
facultado à fiscalização promover sua entrega via correio, sem prejuízo da publicação do edital no Diário Oficial 
do Município.
Art. 178 A aplicação de qualquer penalidade referente a esta lei complementar não isentará o infrator 
das demais sanções cabíveis, previstas na legislação municipal, estadual ou federal, nem da obrigação de reparar 
eventuais danos resultantes da infração.
Art. 179 As multas aplicáveis aos profissionais autores do levantamento, do projeto arquitetônico ou 
completo e das instalações, serão as seguintes:
I -  R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por reapresentarprojeto com as mesmas infrações já 
apontadas na análise pelo setor competente;
II -  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), por apresentar projeto em desacordo com o local, 
comprovadamente, falseando informações;
III -  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), por introduzir alterações no projeto aprovado ou 
licenciado sem a respectiva autorização do setor competente, por meio de anotações em planta.
Art. 180 As multas aplicáveis aos profissionais responsáveis técnicos pela execução de obras, 
serviços ou instalações, serão as seguintes:
I -  R$ 3.000,00 (três mil reais), por inobservância das prescrições técnicas determinadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
II -  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), por executar a obra, serviço ou instalação em desacordo 
com o projeto aprovado e licenciado.
III -  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), por causar transtorno à vizinhança ou ao público em 
geral, decorrente da inobservância das prescrições sobre segurança;
IV -  R$ 3.000,00 (três mil reais), por não atender a intimação expedida pelo órgão competente da 
Prefeitura.
Art. 181 As multas aplicáveis aos proprietários ou aos possuidores do imóvel, à pessoa física ou 
à pessoa jurídica ou ao locatário do imóvel referentes às obras, serviços, atividades ou instalações, serão as 
seguintes:
I -  R$ 3.000,00 (três mil reais) por iniciar obra, serviço, atividade ou instalação sem a respectiva 
licença;
II -  R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo não cumprimento da intimação para regularizar ou demolir a 
obra, serviço ou instalação ou atividade; 
III -  R$ 6.000,00 (seis mil reais) por executar a obra, serviço, atividade ou instalação em desacordo 
com o projeto aprovado e licenciado, introduzindo alterações que gerem infrações às legislações vigentes;
IV -  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), por causar transtorno à vizinhança ou ao público em 
geral, decorrente da inobservância das prescrições sobre segurança ou integridade;
V -  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), por desrespeito ao Auto de Embargo e este será cobrado 
em dobro, sempre que a fiscalização observar novo desrespeito;
VI -  50% (cinquenta por cento), do valor da contrapartida financeira devida, referente à Outorga 
Onerosa do Direito de Construir – OODC, no caso de desconformidade no enquadramento conforme disposto no 
art. 157, desta lei complementar, sem prejuízo do pagamento da contrapartida financeira;
VII -  valor equivalente ao produto da área objeto de Transferência do Direito de Construir – Atdc, 
efetivamente alocada, pelo valor venal do metro quadrado do imóvel receptor, conforme Planta Genérica de 
Valores - PGV, nos casosde descumprimento do artigo164 desta lei complementar.
§ 1º Em caso de não localização dos proprietários ou possuidores do imóvel para aplicação da multa ou de recusa 
em receber o auto de infração, a sanção deverá ser publicada no Diário Oficial do Município e ficará vinculada 
ao lançamento fiscal do imóvel;
§ 2º O mesmo auto poderá contemplar a aplicação de mais de uma sanção.
Art. 182 São consideradas infrações as seguintes condutas prejudiciais à utilização do solo 
e à orientação do desenvolvimento físico-territorial das áreas e das edificações do Município, sujeitando os 
infratores às penalidades abaixo elencadas: 
I -  R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por concorrer, de qualquer modo, para prejudicar o clima da 
região ou desfigurar a paisagem urbana, com a obrigação de demolição da obra ou restauração da situação 
anterior;
II -  R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por acelerar o processo de erosão de terras, comprometendo 
a estabilidade ou modificando a composição e disposição das camadas do solo, prejudicando a porosidade, 
permeabilidade e inclinação dos planos de clivagem, com a obrigação da restauração da área atingida;
III -  R$ 10.000,00 (dez mil reais), por promover o ressecamento do solo, com a obrigação de 
restauração da área atingida;
IV -  R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por promover desmatamento ou comprometer o desenvolvimento 
das espécies vegetais na área do Município sem prévia licença dos órgãos competentes;
V -  R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por concorrer para modificar de forma prejudicial o escoamento 
de água de superfície e a velocidade dos cursos d’água, com a obrigação da restauração da situação anterior;
VI -  R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), por alterar ou concorrer para alterar as qualidades 
físicas, químicas e biológicas do solo, do ar e das águas de superfície ou de subsolo, com a obrigação de 
restauração da situação anterior;
VII -  R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porapor obstáculo de qualquer natureza ao acesso público às 
praias,costões ou locais de interesse turístico e ecológico;
VIII -  R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por atentar contra construções, unidades ou conjuntos 
arquitetônicos e aspectos urbanos remanescentes de culturas passadas, tendo sido eles declarados integrantes do 
patrimônio cultural da cidade, com a obrigação de restauração da área ou construção;
IX -  R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), por anunciar a venda ou promessa de venda de 
loteamento ou desmembramento sem que o loteamento esteja aprovado, registrado e licenciado, com a obrigação 
de embargos da atividade e apreensão do material utilizado;
X -  R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por executar loteamento, desmembramento ou arruamento sem 
prévia licença, invadir área pública ou privada, ou permitir invasão em terras próprias, mesmo que tacitamente, 
com a obrigação de embargos da atividade até a regularização, se possível, ou recomposição da situação anterior, 
em ambos os casos cumulado com a apreensão das máquinas, até o cumprimento das penalidades;
XI -  R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), por executar loteamento, desmembramento ou 
arruamento em desconformidade com a licença expedida, com a obrigação de embargo da atividade até a 
regularização, se possível, ou recomposição da situação anterior;
XII -  R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia até o valor da multa principal, ou o pagamento do valor do 
serviço executado pelo Poder Público ou a sua ordem, acrescido de 20% (vinte porcento), conforme o interesse 
da Municipalidade, por não promover a recomposição prevista nos incisos X e XI,
XIII -  R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pornão afixar a placa nas faces voltadas para as vias principais 
do loteamento e locais de venda.
Art. 183 Persistindo a infração será aplicada uma multa diária no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), a 
partir do término do prazo para o cumprimento da notificação ou intimação. 
Art. 184 Não apresentada ou julgada improcedente a defesa no prazo previsto, o infrator será 
comunicado da decisão.
Parágrafo único. As multas não pagas serão inscritas na Dívida Ativa do Município e serão atualizadas, com os 
devidos acréscimos moratórios nos termos do Código Tributário Municipal.
Art. 185 As multas serão impostas em dobro no caso de reincidência.
Parágrafo único. Para efeito das penalidades previstas nesta lei complementar, reincidência é a repetição da 
infração a um mesmo dispositivo, pela mesma pessoa física ou jurídica, a qualquer tempo.
Art. 186 Aplicada a multa, não ficará o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que a 
tiver determinado.
Art. 187 Os valores das multas mencionadas neste capítulo serão corrigidos por lei específica 
bienalmente, a partir da vigência desta lei complementar, no início do próximo ano fiscal.

CAPÍTULO IV
DA SUSPENSÃO

Art. 188 Quando o profissional for suspenso pelo Conselho de exercício profissional ou por sentença 
judicial,deverá ser substituído pelo interessado. 

CAPÍTULO V
DOS EMBARGOS, INTERDIÇÕES, DEMOLIÇÕES E DESMONTES

Art. 189 Qualquer obra em andamento, seja construção, demolição, reconstrução, reforma, serviços 
ou instalações, será embargada, sem prejuízo de multas, nos seguintes casos:
I -  Não tiver licença, quando necessária;
II -  Estiver sendo executada sem a responsabilidade de profissional registrado na Prefeitura;
III -  Estiver sendo executada em desacordo com o projeto aprovadona Prefeitura;
IV -  Quando o profissional responsável sofrer penalidade de suspensão do Conselho de exercício 
profissional ou por sentença judicial;
V -  Quando o profissional responsável ou o proprietário recusarem-se a atender qualquer notificação 
ou intimação da Prefeitura, para cumprimento das prescrições desta lei complementar ou da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
VI -  Estiver em risco a estabilidade ou integridade da obra ou vizinhança.
VII -  Quando o executante por ação, ou o proprietário por ação ou omissão, ampliarem ou 
potencializarem o risco geológico ou hidrológico do local ou entorno;
VIII -  Quando o pagamento das taxas de obras não for efetuado ou estiver em atraso.
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos I a VI deste artigo, a fiscalização lavrará um auto de embargo das obras 
ou interdição das atividades. 
§ 2º As obras embargadas deverão ser imediatamente paralisadas, e os serviços necessários para garantir a sua 
segurança, deverão ser executados imediatamente, de acordo com o relatado no auto de embargo pelafiscalização 
de obras sob responsabilidade de profissional habilitado, com recolhimento de Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, de Registro de Responsabilidade Técnica –RRT ou de Termo de Responsabilidade Técnica – 
TRT, por meio de Comunicação de Serviços devidamente protocolizada.
§ 3º Para assegurar a paralisação da obra embargada ou da interdição da atividade, a Prefeitura poderá, quando 
necessário, requisitar a força policial.
.§ 4º O embargo de obras públicas em geral, de instituições oficiais ou de empresas concessionárias de serviço 
público, será efetuado por meio de ofício do titular de órgão municipal competente ao responsável pelo órgão 
ou empresa infratores.
Art. 190 Edificações, instalações, ou atividades, interditadasou ter impedidas sua ocupação, quando 
oferecer risco a seus ocupantes e terceiros.
Parágrafo único. O auto de interdição será lavrado pelo órgão competente, após vistoria técnica e com emissão 
de laudo quando necessário.
Art. 180. A demolição ou desmonte, parcial ou total, da edificação ou instalação, será aplicada nos seguintes 
casos:
I -  não atendimento das exigências referentes à construção paralisada;
II -  em caso de obra ou atividade clandestinas e não legalizável;
III -  em caso de obras, instalações ou atividades consideradas de risco na sua segurança, estabilidade 
ou resistência, e o proprietário ou responsável técnico, não tomar as medidas necessárias;
IV -  quando for indicada, na vistoria, necessidade de imediata demolição,parcial ou total, diante de 
ameaça iminente de desmoronamento ou ruína.
§ 1º Nos casos a que se referem os incisos III e IV do presente artigo, não atendido o prazo determinado na 
notificação ou intimação, a Prefeitura poderá executar, por determinação do titular de órgão municipal 
competente, os serviços necessários as suas expensas, cobrando posteriormente do proprietário, ou do imóvel ou 
do responsável das despesas correspondentes, acrescidas de 100% (cem por cento.
§ 2º Nos casos a que se referem os incisos III e IV do presente artigo, quando não localizado o proprietário ou 
possuidor do imóvel ou responsável da instalação, a Prefeitura poderá executar, por determinação do titular de 
órgão municipal competente, os serviços necessários às suas expensas, cobrando posteriormente do proprietário 
ou possuidor do imóvel ou responsável as despesas correspondentes, acrescidas de 100% (cem por cento).
§ 3º Nos demais casos, havendo recusa do proprietário ou construtor responsável a executar a demolição, o órgão 
competente encaminhará o processo à Procuradoria Geral do Município, para providências judiciais cabíveis.
Art. 191 No caso de ocupações irregulares, os ocupantes ou proprietários da gleba deverão ser 
intimados, pelo órgão competente, a desocupá-la, de acordo com o prazo fixado na notificação ou intimação.
Parágrafo único. Serão excetuados os casos previstos em legislação federal, com fim de regularização fundiária 
e urbanística de interesse social.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 192 O Município promoverá o recadastramento dos imóveis e glebas, inclusive em áreas de 
ocupação subnormal no prazo de 2 (dois) anos, com as seguintes informações:
I -  identificação do proprietário e do possuidor;
II -  CPF ou CNPJ dos identificados;
III -  natureza ou predominância do uso do solo, quanto ao Código Nacional de Atividade Econômica 
- CNAE, quando houver;
IV -  área de terreno;
V -  área de construção, com identificação porcroquis, para efeito de memória de cálculo;
VI -  padrão construtivo;
VII -  inscrição cadastral.
Parágrafo único. O Município de São Vicente dará preferência às unidades de ensino superior da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, quando do recadastramento referido no caput.
Art. 193 As propostas de alteração desta lei complementar deverão ser previamente apreciadas e 
aprovadas pela Comissão de Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS ou por futuro Conselho 
Municipal que trate do Desenvolvimento Urbano, com posterior encaminhamento à Câmara Municipal.
Art. 194 Os processos que versem sobre as matérias referidas na presente Lei Complementar, como 
pedidos de aprovação de projeto arquitetônico, de revalidação de alvará de aprovação e de aprovação de projeto 
arquitetônico modificativo, devidamente instruídos e protocolizados anteriormente a sua publicação e que 
ainda não estejam concluídos serão analisados sob a égide da nova lei, ainda que se conceda um prazo para o 
interessado adaptar seu projeto.
§ 1º Será permitida somente a solicitação de um único pedido de aprovação de projeto arquitetônico modificativo 
de projeto não licenciado, protocolizado posteriormente a publicação desta lei complementar, que será analisado 
à luz da legislação vigente à época da sua aprovação.
§ 2º A solicitação de aprovação de projeto arquitetônico modificativo de projeto licenciado, protocolizado 
posteriormente a publicação desta lei complementar, será analisado à luz da legislação vigente à época da sua 
aprovação, caso não haja ampliação de área construída.
§ 3º Nos casos em que a legislação vigente à época da protocolização das solicitações seja mais restritiva, os 
processos mencionados neste artigo poderão ser analisados de acordo com esta lei complementar.
§ 4º Nos casos de projetos não aprovados, protocolizados antes da publicação desta lei complementar, a análise 
dos mesmos será baseada nas plantas e memorial descritivo anexados originalmente ao processo administrativo.
Art. 195 As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 196 Esta Lei Complementar entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Lei Complementar nº 271, de 29 de dezembro de 1999; os artigos 3º, 20, 26, 41, inc.
III, 49, 52, 57, 67, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85 e 86 da Lei Ordinária nº 2026, de 28 de agosto de 1985; a Lei 
Complementar nº 216, de 19 de novembro de 1998.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 16 de março de 2020.

PEDRO GOUVÊA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 988
Desafeta da classe de bens em comum do povo e transfere para os bens patrimoniais do Município, área 

que especifica, cessão de uso e dá outras providencias. Proc. nº 24409/19
PEDRO GOUVÊA, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 
Art. 1º - Fica desafetada da classe de bens de uso comum do povo e transferida para a dos bens patrimoniais do 
Município área de terreno a seguir descrita:
“Inicia a descrição deste perímetro no ponto 1, de coordenadas N 7.348.589,16m e E 361.881,60m; confrontando 
com a área ocupada pela Avenida Ayrton Senna da Silva;  com azimute de 86°49’52” por uma distância de 
18,01m, até o ponto 2, de coordenadas N 7.348.590,16m e E 361.899,59m; deste segue em curva por uma 
distância de 53,39m, até o ponto 3, de coordenadas N 7.348.582,91m e E 361.952,06m; deste segue com azimute 
de 121°46’56” por uma distância de 9,35m, até o ponto 4; de coordenadas N 7.348.577,99m e E 361.960,01m; 
confrontando com a área ocupada pela Avenida Ayrton Senna da Silva; deste segue com azimute de 181°03’10” 
por uma distância de 12,50m, até o ponto 5, de coordenadas N 7.348.565,49m e E 361.959,78m; confrontando 
com a área ocupada pelo calçadão de São Vicente; deste segue em curva por uma distância de 14,54m, até o 
ponto 6, de coordenadas N 7.348.562,21m e E 361.945,78m; deste segue com azimute de 277°49’29” por uma 
distância de 44,24m, até o ponto 7, de coordenadas N 7.348.568,23m e E 361.901,95m ; deste segue em curva 
por uma distância de 10,32m, até o ponto 8, de coordenadas N 7.348.573,71m e E 361.893,72m; deste segue 
com azimute de 328°12’19” por uma distância de 7,80m, até o ponto 9, de coordenadas N 7.348.580,34m e E 
361.889,61m; deste segue em curva por uma distância de 7,37m, até o ponto 10, de coordenadas N 7.348.583,30m 
e E 361.883,27m; confrontando com a área pertencente a ciclovia de São Vicente; deste segue com azimute de 
344°12’03” por uma distância de 6,10m, até o ponto 1, onde teve início essa descrição, confrontando com a área 
ocupada pelo calçadão de São Vicente e pela área ocupada pela Avenida Ayrton Senna da Silva; perfazendo um 
total de 1.572,82m².”
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar mediante licitação, concessão de uso, de área descrita no art. 
1º, pelo prazo de 30 (trinta) anos, visando sua utilização para finalidade comercial, de baixo impacto urbanístico, 
respeitando o zoneamento do local, quanto ao uso, obedecendo a taxa de ocupação de 60% (sessenta por cento) 
do imóvel, coeficiente de aproveitamento 1,0 (um virgula zero) para edificação apenas com pavimento térreo. 
Parágrafo único – A licitação terá como parâmetro laudo de avaliação.  
Art. 3º - As despesas decorrentes das alterações do sistema viário e de sinalização de trânsito necessárias ao uso 
da área serão de responsabilidade da cessionária, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
Art. 4º - Sem prejuízo das demais determinações constantes do Contrato, durante o prazo de vigência da cessão 
ficará o cessionário obrigado a realizar a manutenção, conservação e limpeza da área objeto da concessão.
Parágrafo único - A área ocupada pelo concessionário e as atividades desenvolvidas ficarão sujeitas à incidência 
de IPTU Imposto Predial Territorial Urbano, e demais tributos e taxas e aos licenciamentos exigidos pela 
legislação.  
Art. 5 º - Findo o prazo da concessão as benfeitorias introduzidas pelo cessionário serão incorporadas ao 
patrimônio municipal, independentemente de indenização ou pagamento, a qualquer titulo, por parte da 
Prefeitura. 
Art. 6º - Ao final da cessão reverterá ao Poder Executivo a área descrita no art. 1º, que devera estar livre de 
qualquer ônus fiscal, trabalhista, tributário ou outro decorrente das relações entre o cessionário e terceiros.
 Art. 7º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 16 de março de 2020.

PEDRO GOUVÊA
Prefeito Municipal

    
                                                                                                 LEI Nº 3985-A
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Hospital São José – Santa Casa de São Vicente. 
Proc. nº 43609/19
PEDRO GOUVÊA, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção ao Hospital São José – Santa Casa de São 
Vicente, no valor de         R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Art. 2º - As d e spes a s  d e corren t e s  d esta  L e i  o n e r a r ã o  a s  v erba s  o r ç amentári a s  p r ó p r i a s , 
s u p l e m e n t a d a s  s e  n e c e s s á r i o .
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 16 de março de 2020.

 PEDRO GOUVÊA
 Prefeito Municipal

                                                                                                   LEI Nº 3986-A
Inclui no Calendário de Eventos do Município de São Vicente o “Dia de Conscientização e Enfrentamento 
à Fibromialgia” e dá outras providências.
Proc. nº 18874/19
PEDRO GOUVÊA, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica incluído no Calendário de Eventos do Município de São Vicente o “Dia de Conscientização e 
Enfrentamento à Fibromialgia”, a ser comemorado anualmente no dia 12 de Maio.

Art. 2º- Na data referida no artigo anterior poderão ser realizadas palestras com profissionais da área da saúde, 
assim como outros que possam agregar conhecimento e orientação aos portadores da Síndrome Fibromiálgica, 
tais como psicólogas, assistentes sociais e advogadas, objetivando a conscientização e enfrentamento à 
fibromialgia.

Art. 3º - Na data supra também poderão ser realizados eventos púbicos, com atividades físicas e de interação 
voltadas a conscientização e visibilidade aos portadores da Síndrome de Fibromialgia.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 16 de março de 2020
PEDRO GOUVÊA
Prefeito Municipal

                                               
LEI Nº 3987-A

Altera dispositivo da Lei nº 2636-A de 03.06.11, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial. Proc. nº 22201/11

PEDRO GOUVÊA, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º- Passa a vigorar com a seguinte redação a alínea “j” do inciso I do art. 2º da Lei nº 2636-A, de 03 de junho de 2011:
“Art. 2º - ...
I - ...
j) 2 (dois) representantes da Secretaria de Turismo – SETUR.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 16 de março de 2020.

PEDRO GOUVÊA
Prefeito Municipal
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Curtas

INDIGNAÇÃO. Alguns 
famosos como Marcos 
Mion estão indignados 
com a maneira como 
a população brasilei-
ra está lidando com o 
coronavírus. “França 
fechou TUDO. Espanha 
vai colocar toda popu-
lação de quarentena. 
EUA declarou estado de 
emergência. Italia em 
estado de calamidade 
com sistema de saúde 
saturado. E no Brasil, 
praias lotadas, manifes-
tação cheia, barzinhos 
abarrotados...o mun-
do vai se recuperar, a 
gente não”, escreveu no 
Twitter.

INDIGNAÇÃO 2. Caí-
to Mainier, humoris-
ta da “Globo”, também 
se revoltou: “Rua cheia, 
bares lotados, praiana 
com a galera e f***-se?! 
Vcs tão achando que tá 
tudo bem? Ninguém 
tem pai, nem mãe, nem 
avó, nenhum idoso em 
casa não, né? Não leram 
nada de Coreia do Sul, 
Itália, Espanha?”.

EMOÇÃO. O jornalista 
Guga Chacra não con-
teve a emoção e chorou 
ao falar sobre a gravi-
dade da pandemia do 
novo coronavírus, du-
rante a cobertura da 
“GloboNews”, no últi-
mo domingo (15). “Eu 
acho que nesta sema-
na irá agravar muito. Se 
não for nesta semana, 
será na outra semana... 
É muito triste tudo isso 
que está acontecendo”.

“Preciso mostrar 
que eles não 
ditam regras de 
certo ou errado”

Felipe Prior sobre seus 
inimigos no BBB20.

U 
m verdadeiro 
time de “Vingado-
res” se uniu na in-
ternet em prol de 
um bem maior: 

a eliminação de Pyong Lee 
do BBB. Lucas, da banda 
Fresno, por exemplo, pu-
xou a hashtag #EmosCon-
traPyong, que foi o assunto 
mais comentado do Twit-
ter durante boa parte da se-
gunda-feira (16). Felipe Neto 
e Felipe Castanhari convo-
caram os seus “fandoms” 
pedindo a permanência de 
Babu e Rafa, que disputam 
o paredão contra o hipnólo-
go. Marina Ruy Barbosa de-
clarou que não quer que o 
Babu saia agora e até mesmo 
o deputado Alexandre Frota 
postou um print de seu voto 
contra Pyong.

PAREDÃO 
Famosos detonam Pyong
Um time estrelado, 

com Felipe Neto, 

Marina Ruy Barbosa, 

e outros se uniu para 

tirar o hipnólogo do 

BBB20

“Globo” sem novela
Pela primeira vez em mais de 50 anos a “Globo” vai ficar 
sem a novela das nove. Segundo o “Notícias da TV”, as gra-
vações de Amor de Mãe foram interrompidas nesta segun-
da-feira (16) e sairá do ar temporariamente. O mesmo deve 
acontecer com a novela das sete, Salve-se Quem Puder, que 
também terá suas gravações interrompidas para impedir a 
propagação do novo coronavírus em seu elenco. Faustão foi 
ao ar sem platéia no último domingo (15).

Positivo
Fernanda Paes Leme é mais 
uma famosa diagnosticada 
com coronavírus. “Fiz o teste 
na sexta-feira e hoje recebi a 
resposta. Positivo”, escreveu 
no Twitter. “Você, que tá me 
lendo, que tá saudável, que 
pode evitar sair de casa, que 
pode evitar que seus funcio-
nários saiam de casa, façam 
isso, pelo bem de todos”, 
completou.

Suspeita
Luan Santana, que acabou 
de retornar dos Estados Uni-
dos, anunciou em um show 
em São Pedro, no último sá-
bado (14), que estava se sen-
tindo mal, com tosse, nariz 
congestionado, dor de gar-
ganta e fraqueza pelo corpo, 
que são sintomas do corona-
vírus. Internautas debocha-
ram: “momento certo para 
fazer esse anúncio”.

Vivian Amorim mostra corpaço
A ex-BBB aproveitou o último domingo (15) para presentear os seus seguidores e mostrar a 
boa forma no Instagram. No clique, a manauara aparece curtindo o dia de sol, usando um 
biquíni branco e com um sorriso largo no rosto. Amigos famosos elogiaram a apresentado-
ra do “Multishow”. “Maravilhosaaaa”, exaltou a também ex-BBB Elana. “Tá lindaaaa amiga”, 
comentou a cantora Nayara Azevedo. “Lindaaaa com minha coleção de biquínis. Love uuu”, 
disse Lorena Improta.
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