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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL 

 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 
 

O município de Nova Itaberaba (SC) foi instituído em 1991 e, segundo estimativa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE (2021), conta atualmente com uma população de 4.327 habitantes. 

Se constitui como um município de pequeno porte, com área territorial de 137,38 km2, possui em sua 

área territorial a rodovia BR 282, importante infraestrutura de integração regional e estadual e que 

influencia na dinâmica econômica e social do município. 
 

Embora o município tenha a sua base econômica centrada nas atividades agropecuárias, parte 

integrante que engloba expressiva parcela do território municipal, a cidade de Nova Itaberaba tem se 

desenvolvido com base no consórcio de atividades industriais, comerciais e de serviços, especialmente 

públicos. Esta dinâmica promove uma diversidade do uso do solo urbano, tanto pelo crescimento 

horizontal e iniciante desenvolvimento vertical, com foco na utilização dos lotes urbanos quase que 

essencialmente para o uso residencial. 
 

Nesta configuração de desenvolvimento territorial, o Plano Diretor Participativo de Nova Itaberaba 

representa um importante instrumento de ordenamento do uso do solo urbano e rural; possui 

conformidade com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) uma vez que o município integra a Região 

Metropolitana de Chapecó (RMC), de forma que remete à necessidade de planejamento no interior de 

seu território. O Plano Diretor representa um interessante mecanismo para os gestores municipais 

tomarem decisões quanto aos diversos usos que conflitam e se fazem presentes no ambiente 

municipal e urbano, visando contribuir para a diminuição dos custos fixos dos investimentos públicos 

e maximização da qualidade de vida da população. 
 

O processo de elaboração do Plano Diretor de Nova Itaberaba se constitui como participativo e possui 

três esferas de coletas de dados: diagnóstico técnico, diagnóstico jurídico e leitura comunitária ou 

diagnóstico comunitário, que teve importante participação social, tanto no ambiente urbano quanto 

no rural – foram quatro reuniões comunitárias, sendo três rurais e outra urbana. De forma anterior a 
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estas três fases, no processo metodológico, se efetivou toda uma mobilização social, com base na 

destinação de servidores públicos municipais e na instituição do Núcleo Gestor, com base em doze 

representantes de entidades do município, que tiveram as funções ativas de aprovação de regimentos, 

fiscalização do processo metodológico, além da participação cidadã na construção do Plano Diretor, 

na leitura comunitária e na audiência pública. O Núcleo Gestor também participou das discussões 

iniciais com as principais concepções do Plano Diretor quanto ao desenvolvimento do município. 
 

O Diagnóstico técnico centrou-se em dados e informações regionais de aporte à compreensão da 

realidade da microrregião de Chapecó, na Amosc, na Região Metropolitana de Chapecó e do município 

de Nova Itaberaba, tais como a dinâmica social, demográfica, os aspectos físicos e bióticos e a gestão 

municipal. Estes dados foram acrescidos de informações urbanas (em nível de lote urbano) e rurais, 

visando compreender a dinâmica do município quanto à configuração dos aglomerados populacionais, 

tendências de crescimento urbano e variação da população e estrutura da gestão pública municipal, 

entre os temas principais. 
 

No diagnóstico jurídico se analisaram leis e decretos relacionados ao planejamento municipal, em três 

esferas de abrangência: nacional, estadual e municipal. No âmbito municipal, foram importantes 

mecanismos de informações: a Lei Orgânica do município; o Código de Posturas; as Normas que 

regulam as edificações municipais; a Política municipal de Desenvolvimento Econômico; a Política 

municipal de Habitação de Interesse Social (HIS); a Lei de Parcelamento urbano ou destinação urbana 

e as demais Leis (7) e Decretos municipais dos últimos 10 anos (21) relacionados ao ordenamento 

territorial e a gestão urbana, totalizando 28 unidades de análise. 
 

O diagnóstico comunitário do Plano Diretor Participativo de Nova Itaberaba teve a participação 

expressiva de cidadãos do município, congregados em quatro reuniões desenvolvidas no ambiente 

rural e urbano. A distribuição foi adequada com a localização do total populacional municipal, ou seja, 

nos núcleos rurais e na área urbana. Estas reuniões comunitárias também conferem o caráter da 

participação social no processo de coleta de dados, discussões e acolhimento de propostas para a 

preparação do Plano Diretor de Nova Itaberaba, ou seja, a participação cidadã, conforme prevê a Lei 

n.º 10.257/2001. 
 

Os diagnósticos citados serviram de base para a construção do documento “Alicerce para a aplicação 

eficiente da política urbana e gestão territorial de Nova Itaberaba”, parte integrante do processo de 

elaboração do Plano Diretor; este volume foi disponibilizado de forma gratuita aos gestores públicos 

municipais e ao Núcleo Gestor em fase intermediária de elaboração do Plano Diretor. 
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Outro mecanismo de participação social foi representado pela realização de audiência pública, com 

vasta participação da comunidade, já em fase final de elaboração do Plano Diretor de Nova Itaberaba, 

conforme exigência constante na Lei n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. 
 

O Plano Diretor Participativo de Nova Itaberaba possui um primeiro conjunto de informações que 

abrange dez capítulos e inicia contextualizando sobre as Finalidades, a Abrangência, os Princípios e 

Objetivos deste Instrumento de ordenamento territorial municipal. 
 

O segundo conjunto de informações versa sobre as Estratégias, sendo o cumprimento da função social 

da cidade e da propriedade; da preservação e conservação ambiental urbana e municipal; do uso do 

solo e da diversificação do desenvolvimento econômico; da acessibilidade universal à moradia e aos 

espaços de convívio público; do planejamento e da gestão participativa e da inserção regional. Este se 

constitui com o conjunto de informações estratégicas deste Plano Diretor. 
 

O terceiro conjunto de informações é destinado aos Instrumentos de Indução do Desenvolvimento 

Municipal, no qual se trata os Instrumentos do Estatuto da Cidade; Parcelamento, zoneamento e uso 

do solo urbano; Lei do Perímetro urbano; Macrozoneamento rural e do Órgão de planejamento e 

gestão do Plano Diretor. Este conjunto de informações apresenta uma síntese dos Instrumentos do 

Estatuto da Cidade que possuem aderência com a realidade municipal e podem ser classificados em: 

de desenvolvimento urbano; de regularização fundiária e de gestão urbana.  
 

O quarto conjunto de informações versa sobre o ordenamento territorial de Nova Itaberaba, 

contemplando o zoneamento urbano e a permissividade do uso do solo urbano e municipal. As 

diferentes formas de utilização do ambiente urbano de Nova Itaberaba estão centradas em três 

tipologias: uso permitido, uso permissível e uso proibido. 
 

No quinto bloco de informações se consolidou o parcelamento e o uso do solo urbano, no qual se trata, 

separadamente, seções sequenciais: i) sobre o parcelamento do solo urbano e as normas do 

parcelamento do solo urbano; ii) seção do uso do solo urbano, subdividida em subseções dos índices 

urbanísticos; Zonas Residenciais Predominantes (ZRP); Zonas de Produção Econômica e Residências 

Mistas (ZPERM); Área de Usos Múltiplos (AUM); Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI); Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS); Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente 

(ZIAPP); Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC); Zonas de Densificação e 

Expansão Urbana (ZDEU); iii) seção das demais intervenções urbanísticas, dividida em subseções dos 

Usos Especiais (EU); das Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF); iv) Aplicação do Estudo 
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de Impacto de Vizinhança (EIV); Aplicação dos demais Instrumentos urbanísticos do Estatuto da 

Cidade. 
 

Este quinto bloco que informações se constitui como a essência do Plano Diretor Participativo de Nova 

Itaberaba, pois apresenta todas as diretrizes de desenvolvimento urbano, contendo os distintos 

zoneamentos de usos e áreas com usos predominantes. Este zoneamento foi possível em função do 

minucioso e detalhado diagnóstico previamente realizado, especialmente no campo técnico, em 

levantamento in loco realizado lote a lote. O intercâmbio de informações com servidores públicos 

municipais, também foi vital para a construção das distintas tipologias de zoneamentos urbano. 
 

O sexto bloco de informações versa sobre o Perímetro Urbano da cidade de Nova Itaberaba, definido 

a partir de critérios técnicos e de dados urbanos, como presença de áreas urbanas sem utilização, 

espalhamento urbano descontínuo, baixa densidade demográfica, restrições ambientais contidas na 

legislação federal e estadual, tendência de expansão residencial e industrial urbana, influência da 

rodovia BR 282, na dinâmica econômica municipal, entre outros. Como suporte à tendência de 

continuidade do crescimento urbano se definiu o elemento legal chamado de Transição do Perímetro 

Urbano, como um ambiente de reserva para a urbanização futura, para o ciclo final de vitalidade deste 

Plano Diretor. Por fim, se desenvolveu uma seção específica sobre o Distrito e Perímetro Urbano da 

Linha Garibaldi, como elementos inovadores desta legislação. 
 

O sétimo conjunto de informações aborda o macrozoneamento municipal, detalhando o 

Macrozoneamento e uso do solo rural, divido em subseções do Uso do Solo para Produção Econômica 

Municipal; das Áreas Florestais, Rede Hídrica e Restritas para Usos; das Edificações no Ambiente e 

Núcleos Rurais, também contemplada em legislação anterior; das Áreas de Servidão das Vias Diretrizes 

e do Uso do Solo municipal e a Inserção Regional, considerando três fatores: participação na Região 

Metropolitana de Chapecó (RMC); presença e forte efetividade da influência da rodovia BR 282 no 

município e a proximidade do polo regional de Chapecó. 
 

O oitavo conjunto de informações aborda acerca do Sistema Viário Municipal de Nova Itaberaba, 

alinhando a Hierarquia do Sistema Viário Municipal; da Mobilidade das Rodovias e Sistemas de 

Arruamento Municipal e Urbano, e, por fim, da Acessibilidade e Sistema de Passeios Públicos Urbano. 

Esta seção de informações também se aportou em legislações pré-existentes no município que versam 

sobre a acessibilidade urbana. 
 

No nono conjunto de informações é abordado sobre a Gestão Democrática e Participativa, sendo que 

a primeira Seção trata do Sistema de Planejamento e Gestão Municipal de Nova Itaberaba, seguido 
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por subseções das Instâncias do Planejamento Municipal; do Conselho Municipal do Plano Diretor e, 

por fim, da Composição do Conselho Municipal do Plano Diretor. Esta seção cristaliza no município o 

conjunto de Instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto da Cidade, que se aplicará em 

período de vigência desta legislação, portanto, de 10 anos. Para finalizar, estas informações foram 

seguidas das Disposições Gerais, Transitórias e Finais do Plano Diretor, no capítulo dez. 
 

Toda parte documental do Plano Diretor de Nova Itaberaba é acompanhada de uma série de quadros 

síntese que facilitam a interpretação desta legislação municipal, assim como de representações 

cartográficas temáticas que mostram a distribuição geográfica fidedigna de determinado fenômeno 

no município, com base nos instrumentos de representação do macrozoneamento rural e do 

zoneamento e uso do solo urbano, com escala mais detalhada para este último ambiente. Toda a 

produção cartográfica foi produzida com o aporte de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que 

faz a integração dos dados com a parte gráfica das representações. 
 

Existem inúmeras contribuições para o conjunto da sociedade a partir do fato do município de Nova 

Itaberaba possuir um Plano Diretor Participativo; entre eles: estabelecer uma política definida e 

estratégica de desenvolvimento municipal para os próximos dez anos, que permite uma melhoria na 

distribuição dos equipamentos públicos na cidade; locação adequada de áreas de lazer e 

entretenimento, como praças e parques lineares; aprimoramento dos investimentos e da economia 

urbana, a partir do momento que a cidade pode se constituir apoiada em custos mais adequados pela 

indução aos usos de áreas com infraestrutura disponível e contínuas ao atual processo de urbanização 

e desenvolvimento econômico; preservação ambiental; indução ao crescimento e adensamento 

urbano, entre os mais destacados. 
 

De forma complementar, também se aporta para a organização do Conselho Municipal do Plano 

Diretor que terá contribuição com a gestão democrática e participativa, além da perspectiva da 

abertura para financiamentos externos ao município a partir da elaboração de projetos pelo Poder 

Executivo Municipal, aliado ao amparo legal para novos investimentos em função da preocupação com 

o ordenamento do uso do solo urbano e municipal. 
 

Até o momento, o processo de construção do Plano Diretor de Nova Itaberaba já apresenta várias 

características que indicam que este importante instrumento de planejamento territorial e de indução 

do desenvolvimento do município será efetivo em termos de sua aplicabilidade no território municipal: 

a contínua motivação e o envolvimento dos gestores públicos municipais no suporte de sua construção 

e a ampla, efetiva e qualitativa participação cidadã no processo de elaboração são fiéis testemunhos 

desta situação. 
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A mobilização inicial, em período de elaboração do Plano Diretor Participativo, já representa uma 

conquista social e democrática, que se soma à outras vantagens advindas de seu processo de aplicação 

em período de vigência para os próximos dez anos. 

 

Equipe Técnica 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) 

2022 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

E GESTÃO TERRITORIAL 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.382/2022 DE 26 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 “INSTITUI O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE NOVA 
ITABERABA, ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA - Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal dos Vereadores VOTOU e APROVOU e ele 

SANCIONA a seguinte Lei Complementar: 

 

1) CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

1.1 Seção I: Finalidades do Plano Diretor de Nova Itaberaba 
 

Art. 01. O Plano Diretor do município de Nova Itaberaba (SC) é o instrumento básico e essencial da 

política de desenvolvimento rural e urbana estando em conformidade com os seguintes instrumentos: 

Política de Desenvolvimento Urbano da Constituição Federal (1988), em seus Artigos 182 e 183; Lei n.º 

6.766/1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano; Estatuto da Cidade, Lei n.º 10.257/2001 

e seus respectivos instrumentos de indução ao desenvolvimento urbano, de regularização fundiária e 

de gestão democrática e participativa; Lei n.o 12.651/2012 e n.º 12.727/2012 e alterações posteriores, 

que instituiu o Código Florestal Brasileiro; Lei Federal n.º 13.465/2017 de Regularização Fundiária Rural 

e Urbana (REURB); Lei n.º 13.089/2015, que instituiu o Estatuto das Metrópoles. 

 

Art. 02. O Plano Diretor do município de Nova Itaberaba (SC) é o instrumento básico e essencial da 

política de desenvolvimento rural e urbana estando em conformidade com os seguintes instrumentos: 
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Constituição do Estado de Santa Catarina; Lei Complementar n.º 571/2012, que institui as Regiões 

Metropolitanas do Estado de Santa Catarina e pela Lei n.º 16.342/2014 que dispõe sobre o Código 

Estadual de Meio Ambiente. 
 

Parágrafo Único: Conjuntamente com as demais legislações pertinentes, inclusive às municipais, deve 

atender às seguintes finalidades: 
 

I. Garantia do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade no município, 

atendendo às necessidades dos cidadãos quanto à equalização dos investimentos públicos, ao bem-

estar social e a qualidade de vida. 
 

II. Orientação ao pleno desenvolvimento urbano e municipal, com base no cumprimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade, na aplicação de mecanismos de regularização fundiária rural e 

urbana e instrumentos para a ampliação da oferta de terra urbanizada e habitação de interesse social 

e ao financiamento das políticas urbanas e municipais. 
 

III. Aporte ao planejamento e ao uso do solo rural e urbano, ao parcelamento do solo de forma 

adequada considerando as características e limitações ambientais e sociais dos munícipes de Nova 

Itaberaba. 
 

IV. Orientação para a adequada instalação de infraestrutura urbana e municipal favorecendo a 

mobilidade e a acessibilidade dos cidadãos de Nova Itaberaba. 
 

V. Ordenamento das atividades econômicas rurais e urbanas oriundas de investimentos locais e 

regionais, da inovação tecnológica, que refletem em elevação dos níveis de trabalho, renda e qualidade 

de vida aos munícipes. 
 

VI. Aporte para a adequada expansão urbana com base na densificação de usos, em ambiente com 

infraestrutura já instalada, evitando os conflitos com os cursos de água e áreas declivosas e a exposição 

aos riscos aos desastres naturais. 
 

VII. Valorização dos potenciais naturais da biodiversidade, como base para a produção diversificada e 

formas de organização social associativa, cooperativa e dos núcleos rurais existentes no município de 

Nova Itaberaba. 
 

VIII. Contribuição para a preservação dos potenciais naturais do município com base na criação de 

parques municipais de preservação ambiental e na preservação das microbacias hidrográficas do rio 

Espuma, rio Taquara, rio Pinheiro e rio Cambucica. 
 

IX. Aporte à integração ambiental, diversificação das atividades econômicas, infraestrutura, vias 

diretrizes e gestão regional, em função da participação em Região Metropolitana de Chapecó (RMC). 
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X. Conformidade com os instrumentos orçamentários municipais, tais como o Plano Plurianual (PPA), 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) do município de Nova 

Itaberaba. 
 

XI. Contribuição para a difusão da gestão democrática e participativa por meio das ações efetivas do 

Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo de Nova Itaberaba, conjuntamente com as 

Entidades municipais representativas e o Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba. 

 

1.2 Seção II: Abrangência do Plano Diretor de Nova Itaberaba 

 

Art. 03. O Plano Diretor de Nova Itaberaba, em conformidade com o estabelecido pela Lei n.º 

10.257/2001, Estatuto da Cidade, no seu Capítulo III que versa sobre o Plano Diretor, Art. 40, é um 

instrumento básico e essencial da política Municipal e urbana de desenvolvimento e possui a seguinte 

abrangência: 
 

I. Deverá englobar todo o território do município de Nova Itaberaba, sem distinção ou restrição, 

inclusive com a definição da função social da propriedade urbana. 
 

II. É parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo possuir conformidade com as 

demais formas de planejamento orçamentário, tais como o Plano Plurianual, as Diretrizes 

Orçamentárias e o Orçamento Anual, incorporando as diretrizes e as prioridades neles contidas. 
 

III. Deverá promover o adequado ordenamento do uso do solo no município, contemplando o 

macrozoneamento, perímetro urbano, transição do perímetro urbano, zoneamento, parcelamento, 

usos, limites urbanísticos, atividades econômicas, influência do corredor de centralidade da rodovia 

BR 282, bem como demais usos do solo municipal. 
 

IV. Deverá integrar os Instrumentos do Estatuto da Cidade que se adequem à realidade municipal de 

Nova Itaberaba, mesmo se constituindo como município de pequeno porte. 
 

V. Deverá ser submetido a uma revisão periódica após 2 (dois) anos de vigência contando a partir da 

aprovação na Câmara Municipal de Vereadores e posterior sanção pelo Prefeito Municipal, em 

conformidade com as diretrizes e determinações legais previstas no Estatuto da Cidade. 
 

VI. Deverá ser reformulado a cada dez (10) anos, pelo menos, conforme as determinações legais 

previstas no Estatuto da Cidade. 
 

VII. Deverá considerar à integração ambiental, bem como a identificação de áreas inaptas para a 

urbanização futura, que se caracterizam como de riscos naturais, diversificação das atividades 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 

16 

econômicas, inclusive no segmento industrial e infraestrutura, vias diretrizes e gestão regional, em 

função da participação em Região Metropolitana de Chapecó (RMC). 
 

VIII. Deverá possuir um Conselho Municipal de Gestão do Plano Diretor Participativo, com base em 

Entidades atuantes e representativas que englobem todo o município como instrumento de gestão 

democrática e participativa. 
 

IX. Os seguintes documentos são parte integrante da Legislação Municipal do Plano Diretor 

Participativo de Nova Itaberaba: 
 

A) Plano Diretor do município de Nova Itaberaba: Leituras Técnica, Jurídica e Comunitária – I Alicerces 

para a aplicação eficiente da Política Urbana e Gestão Territorial, documento resultante do processo 

de elaboração do Plano Diretor. 
 

B) Plano Diretor do Município de Nova Itaberaba – Manual do Gestor Público e do Cidadão – II 

Aplicação efetiva da Política Urbana e da Gestão Territorial, contendo três elementos sequenciais: 

parte estratégica, macrozoneamento rural e zoneamento urbano, estando estes com seus respectivos 

usos do solo, parcelamento, diretrizes e restrições urbanísticas, caracterização e hierarquização do 

sistema viário de ligação regional, intermunicipal e local, servidão das vias conforme legislação vigente, 

uso do solo urbano, áreas de densificação e de expansão urbana, perímetro urbano e transição do 

perímetro urbano da sede municipal e da sede do núcleo distrital de Linha Garibaldi, assim como a 

Gestão Democrática e Participativa. 
 

C) Instrumentos do Estatuto da Cidade com os mecanismos de indução ao desenvolvimento urbano; 

do cumprimento da função social da propriedade; regularização fundiária, com a definição de áreas 

para a habitação de interesse social por meio de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV); Direito de Superfície; Operações Urbanas Consorciadas, ou Consórcio 

Imobiliário; Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; Imposto Predial e Territorial Urbano 

Progressivo no Tempo; Desapropriação com Pagamentos em Títulos da Dívida Pública; Instrumentos 

de Gestão Democrática e participativa e demais Instrumentos com aderência à realidade municipal. 
 

D) Perímetro Urbano da cidade, transição do perímetro urbano da cidade de Nova Itaberaba e do 

núcleo rural de Linha Garibaldi. 
 

E) Instrumentos de regulação urbanística – índices urbanísticos do Plano Diretor. 
 

F) Classificação dos usos do solo e das atividades no território de Nova Itaberaba. 
 

G) Classificação dos usos e potencial poluidor na área urbana e rural de Nova Itaberaba. 
 

H) Limitações nos usos urbanos de Nova Itaberaba. 
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I) Taxas de afastamentos frontal, lateral e de fundos na área urbana de Nova Itaberaba. 
 

J) Cartografia temática relacionada à caracterização e previsão do uso do solo de Nova Itaberaba. 
 

X. Compete ao Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba outorgar a publicidade necessária quanto 

aos documentos, informações, dados e ao próprio processo metodológico de elaboração do Plano 

Diretor, ao acesso de qualquer munícipe a estes documentos e às informações produzidas durante o 

processo de elaboração do Plano Diretor Participativo, ao posterior acesso à minuta do documento 

oficial final, inclusive após analisado e aprovado pelo Poder Legislativo Municipal e sancionado pelo 

Poder Executivo Municipal. 

 

1.3 Seção III: Princípios do Plano Diretor de Nova Itaberaba 

 

Art. 04. O Plano Diretor de Nova Itaberaba é regido pelos seguintes princípios, em conformidade com 

o estabelecido pelos Art. 182 e 183 da Constituição Federal (1988), da Lei Federal n.º 6.766/1979, do 

Estatuto da Cidade – Lei n.º 10.257/2001, da Lei Federal n.º 13.089/2015, da Lei Federal n.º 

13.465/2017, da Constituição do estado de Santa Catarina, da Lei estadual Complementar n.º 

571/2012, da Lei estadual n.º 16.342/2014, Lei estadual n.º 17.492/2018, da Lei Orgânica do município 

de Nova Itaberaba, do Código de Posturas do município, das Normas que regulamentam as edificações 

municipais, da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Política Municipal de Habitação 

e Interesse Social (HIS), da Lei de Parcelamento urbano ou destinação urbana e dos Decretos 

municipais vigentes relacionados ao ordenamento territorial e gestão urbana e se relacionam ao 

planejamento e ao ordenamento do uso do solo municipal: 
 

I. Direito ao meio ambiente em condições que garanta a sua adequada preservação e conservação para 

as atuais e vindouras gerações, com qualidade de vida e bem-estar para a população. 
 

II. Promoção da justiça social e do bem-estar social no território municipal. 
 

III. Acessibilidade universal aos bens e serviços que promovem a qualidade de vida à população 

municipal. 
 

IV. Cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade no ambiente urbano de Nova 

Itaberaba. 
 

V. Direito à moradia digna, infraestrutura urbana adequada, segurança pública, saúde de qualidade, 

coleta de resíduos produzidos em ambiente rural e urbano, aos demais serviços públicos, ao trabalho 

e aos espaços de lazer e entretenimento e de convívio social. 
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VI. Adequada expansão urbana em ambiente com infraestrutura já instalada, evitando os conflitos e a 

exposição da população aos riscos e aos desastres naturais. 
 

VII. Direito ao desenvolvimento de atividades econômicas diversificadas, da inovação tecnológica, 

tanto por investimentos locais quanto regionais e à ampliação das oportunidades de geração de 

trabalho e renda no município que revertam em qualidade de vida e bem-estar para a população, bem 

como na ampliação das receitas municipais. 
 

VIII. Direito à Habitação de Interesse Social (HIS), regularização e realocação fundiária e o acesso à 

terra urbanizada, com infraestrutura adequada que proporcione os acessos aos equipamentos 

públicos e comunitários, lazer e negócios que gerem qualidade de vida aos munícipes. 
 

IX. Observação e respeito às diretrizes e restrições de usos previamente definidas nas servidões e áreas 

não edificantes das vias diretrizes regionais e locais. 
 

X. Acessibilidade universal pelo passeio público e vias urbanas e rurais, inclusive para as locomoções 

de idosos, crianças e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 

XI. Acesso irrestrito à infraestrutura pública, como as redes de abastecimento de água, inclusive no 

ambiente rural, energia elétrica e de iluminação pública, pavimentação, rede de drenagem pluvial, 

saneamento básico e demais redes de suporte à qualidade de vida dos munícipes. 
 

XII. Indução ao uso do solo urbano considerando os custos fixos da cidade, priorizando a densificação 

urbana e a formação de loteamentos contínuos à atual área urbanizada e o cumprimento da função 

social da propriedade. 
 

XIII. Indução ao uso do solo urbano considerando a integração urbana pela presença da rodovia BR 282 

e demais acessos viários que se localizam no interior da transição do perímetro urbano de Nova 

Itaberaba. 
 

XIV. Aporte ao desenvolvimento de atividades econômicas industriais, da inovação tecnológica, em 

áreas urbanas com o uso do solo gerenciadas pelo município, inclusive em área de expansão para 

indústrias e atividades de suporte, no território municipal. 
 

XV. Indução do ordenamento e da diversificação do uso do solo nos núcleos rurais, comunidades e do 

núcleo comunitário da Linha Garibaldi.  
 

XVI. Aporte aos instrumentos de desenvolvimento urbano previstos no Estatuto da Cidade, passíveis 

de serem aplicados no município em função de seu porte, aspectos geográficos, integração regional, 

uso e ocupação do solo urbano e características econômicas e sociais. 
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XVII. Acesso universal às ações de educação, como nas escolas, bibliotecas, programas de educação 

ambiental, demais manifestações de ensino e outros espaços educativos do município. 
 

XVIII. Aporte à formação de ambientes de convívio social e coletivo, como de idosos, de capacitações 

e demais formas de ampliação dos níveis de educação, de forma individual ou associativa localizados 

no território municipal. 
 

XIX. Apoio à promoção e ao incremento econômico e social e fomento de ações integradas de 

qualificação profissional, assistência técnica para associações e microempreendedores rurais e 

urbanos. 
 

XX. Identificação e gravame de áreas inaptas para a urbanização futura, tais como de riscos de 

desmoronamentos, alagamentos e inundações. 
 

XXI. Apoio à valorização do setor produtivo da agropecuária, com foco na agroindustrialização e a 

agregação de valor à produção para o mantenimento de jovens e pequeno produtor rural, 

proporcionando maiores possibilidades de manutenção no mercado de trabalho. 
 

XXII. Direito à participação das entidades representativas e da sociedade nos processos de decisão 

municipal, como na gestão democrática e participativa, conselhos de gestão, audiências públicas e 

demais mecanismos de participação social. 
 

XXIII. Aporte às políticas públicas municipais que promovam a equalização de investimentos públicos, 

o bem-estar e qualidade de vida à população. 
 

XXIV. Contribuição com a melhoria na saúde dos munícipes com base na utilização dos equipamentos 

públicos e comunitários disponíveis para a prática de atividades físicas no município. 
 

XXV. Integração nos processos de planejamento, o núcleo comunitário da Linha Garibaldi e as 

comunidades rurais de Linha União da Serra, Linha Alto Taquara, Linha Tarumã, Linha Sanga Lourdes, 

Linha Bela Vista da Taquara, Linha Amizade, Linha Barra do Camboim, Linha Santa Terezinha, Linha 

Taquarussú, Linha Barra da Taquara, Linha Brasília, Linha Maringá, Linha Pessegueiro, Linha Espuma, 

Linha Alto Camboim, Linha Cambucica, Linha Natal, Linha Santa Lúcia, Linha Pinheiro e Linha Carraro. 
 

XXVI. Integração nos processos de planejamento e preservação dos parques municipais de preservação 

ambiental e as microbacias do rio Espuma, rio Taquara, rio Pinheiro e rio Cambucica, que são 

tributários do rio Chapecó. 
 

XXVII. Estímulo para uma maior integração econômica municipal, com a Região Metropolitana de 

Chapecó (RMC) e demais regiões, a partir de suas matrizes de produção autóctones. 
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1.4 Seção IV: Objetivos do Plano Diretor de Nova Itaberaba 

 

Art. 05. O Plano Diretor de Nova Itaberaba em conformidade com os Art. 182 e 183 da Constituição 

Federal (1988) e do Estatuto da Cidade Lei n.º 10.257/2001 é regido pelos seguintes objetivos: 
 

I. Proporcionar o direito ao meio ambiente em condições que garanta a sua adequada preservação e 

conservação, para as atuais e vindouras gerações, com qualidade de vida e bem-estar à população. 
 

II. Promover a justiça social e bem-estar social no território municipal. 
 

III. Contribuir para a acessibilidade universal aos bens e serviços que promovem a qualidade de vida à 

população municipal. 
 

IV. Garantir o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade no ambiente urbano. 
 

V. Aportar para o direito à moradia digna, infraestrutura urbana adequada, segurança pública, saúde 

de qualidade, coleta de resíduos produzidos em ambiente rural e urbano, aos demais serviços públicos, 

ao trabalho e aos espaços de lazer e entretenimento e de convívio social. 
 

VI. Identificar áreas possíveis para a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais, progressivas e 

simplificadas de urbanização, uso do solo e edificação, considerando as normas legais vigentes. 
 

VII. Gerenciar a instalação de áreas urbanas para Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), no qual as 

áreas institucionais poderão ser inferior a 35,00% (trinta e cinco por cento), a chamada urbanização 

simplificada. 
 

VIII. Aportar para que o uso do solo urbano por novas edificações enquadradas em Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), possam ser de usos mistos, no qual o uso residencial seja conjugado com 

atividades econômicas. 
 

IX. Apoiar a expansão urbana com base em novos parcelamentos do solo que deverão estar integrados 

à Lei n.º 6.766/1979 e com a conectividade e funcionalidade urbana atual e futura, evitando a 

formação de vazios urbanos. 
 

X. Definir que os novos parcelamentos do solo urbano devem estar localizados juntos ao processo de 

urbanização consolidada, não devem interferir na continuidade normal do sistema viário, favorecendo 

a conectividade urbana. 
 

XI. Aportar para que nos novos parcelamentos do solo urbano os espaços destinados para os 

equipamentos públicos e institucionais não sejam em áreas desfavorecidas à funcionalidade do 

loteamento e do restante do processo de urbanização. 
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XII. Definir que os novos parcelamentos do solo urbano não podem conflitar com as Áreas de 

Preservação Permanente, tanto de curso de água quanto de declividade, contempladas nas legislações 

ambientais vigentes. 
 

XIII. Auxiliar no ordenamento do uso do solo urbano, evitando a utilização inadequada atual e futura 

dos locais com função ambiental, por outros usos incompatíveis à qualidade ambiental e de vida da 

população. 
 

XIV. Contribuir para a futura utilização do solo urbano de forma mista, mesclando o uso residencial 

com a produção econômica do comércio e dos serviços. 
 

XV. Considerar as características físicas e espaciais adequadas para a ampliação de áreas destinadas à 

produção industrial, entre as quais a conectividade urbana pelo sistema viário, incluindo os acessos e 

a proximidade da rodovia BR 282. 
 

XVI. Dar suporte para que a Política Municipal de Desenvolvimento Econômico se implemente em 

estreita conformidade com as diretrizes do desenvolvimento municipal, contidas no Plano Diretor. 
 

XVII. Apoiar à proteção e à preservação da biodiversidade e melhoria da qualidade dos recursos 

hídricos e florestais urbanos. 
 

XVIII. Contribuir para o desenvolvimento de atividades econômicas diversificadas, tanto por 

investimentos locais quanto regionais e para a ampliação das oportunidades de geração de trabalho e 

renda no município, da inovação tecnológica, que revertam em qualidade de vida e bem-estar para a 

população, bem como na ampliação das receitas municipais. 
 

XIX. Aportar para a ampliação e diversificação de atividades econômicas geradoras de trabalho e renda 

que valorizem a biodiversidade, serviços urbanos e os valores associativos e comunitários. 
 

XX. Aportar para o ordenamento do uso do solo urbano, evitando a proximidade de usos incompatíveis 

ou inconvenientes, bem como a deterioração das áreas e ambientes urbanizados. 
 

XXI. Fomentar o direito à Habitação de Interesse Social (HIS), regularização e realocação fundiária e o 

acesso à terra urbanizada, com infraestrutura adequada que proporcione os acessos aos 

equipamentos públicos e comunitários, lazer e de negócios que gerem qualidade de vida aos 

munícipes. 
 

XXII. Favorecer a acessibilidade universal pelo passeio público e vias urbanas e rurais, inclusive para as 

locomoções de idosos, crianças e pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. 
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XXIII. Aportar para que todas as novas edificações públicas e privadas, de usos público, devem possuir 

infraestrutura para a acessibilidade conforme determina a legislação vigente. 
 

XXIV. Permitir o acesso a infraestrutura pública, como as redes de abastecimento de água, inclusive no 

ambiente rural, energia elétrica e de iluminação pública econômica, rede de pavimentação e drenagem 

pluvial, saneamento básico e as demais redes de suporte à qualidade de vida dos munícipes. 
 

XXV. Induzir ao uso do solo urbano considerando os custos fixos da cidade, a densificação urbana com 

base em usos de lotes com infraestrutura desocupados, formação de loteamentos contínuos à atual 

área urbanizada e ao cumprimento da função social da propriedade. 
 

XXVI. Contribuir para a adequada expansão urbana baseada na densificação de usos, em ambiente 

com infraestrutura já instalada, evitando conflitos com os cursos de água e áreas declivosas e a 

exposição aos riscos aos desastres naturais. 
 

XXVII. Induzir ao uso do solo urbano por atividades industriais e de suporte considerando a integração 

urbana pela presença da rodovia BR 282 e demais acessos viários com diferentes níveis hierárquicos, 

que se localizam no interior da transição e do perímetro urbano de Nova Itaberaba. 
 

XXVIII. Aplicar o Zoneamento Especial (ZE) que possibilita a delimitação de áreas dentro do 

zoneamento urbano, estabelecendo regimes urbanísticos regulatórios e de intervenções com 

características especiais e flexíveis. 

XXIX. Contribuir para que os processos de definição do perímetro urbano ficam condicionados à 

existência do cumprimento da função social da cidade, da demanda urbana real por habitação ou 

demais usos de produção econômica e próximo aos atuais limites de produção urbana. 
 

XXX. Contribuir para a observação das restrições de usos das faixas de domínio e áreas não edificantes 

no entorno do sistema rodoviário no território municipal. 
 

XXXI. Aportar para a aplicação dos instrumentos de desenvolvimento urbano previstos no Estatuto da 

Cidade passíveis de serem aplicados no município, em função de seu porte, aspectos geográficos, uso 

e ocupação do solo urbano e características econômicas. 
 

XXXII. Referendar a aplicação do instrumento do Estatuto da Cidade de Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) para atividades mais complexas no território municipal. 
 

XXXIII. Identificar áreas para a futura aplicação do instrumento do Estatuto da Cidade de Direito de 

Preempção, desde que justificada a sua finalidade pública e social. 
 

XXXIV. Aportar para a formação de ambientes de convívio social e coletivo e demais formas de 

ampliação dos níveis de educação, de forma individual ou associativa no território municipal. 
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XXXV. Incrementar as ações no campo econômico e social e fomento de ações integradas de 

qualificação profissional e assistência técnica para empreendedores individuais, associativos e 

cooperativos rurais e urbanos. 
 

XXXVI. Valorizar o setor produtivo da agropecuária, com foco na obtenção de prática como a 

agroindustrialização e agregação de valor à produção para o pequeno produtor rural, proporcionando 

maiores possibilidades de inserção de renda ao meio rural. 
 

XXXVII. Aportar para o gravame de áreas destinadas a preservação ambiental municipal, com base na 

institucionalização de parque de preservação municipal. 
 

XXXVIII. Contribuir para o direito da participação das entidades representativas e da sociedade nos 

processos de decisão municipal, como na gestão democrática e participativa, Conselhos de gestão, 

audiências públicas e demais mecanismos de participação social. 
 

XXXIX. Estimular as funções de planejamento urbano e municipal dos Órgãos públicos de Nova 

Itaberaba. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL 

 

2) ESTRATÉGIAS 

 

Art. 06. O Plano Diretor de Nova Itaberaba é regido pelas seguintes estratégias que visam à consecução 

dos objetivos em relação à aplicação desta legislação municipal: 

I. Estratégia: Do cumprimento da função social da cidade e da propriedade. 

II. Estratégia: Da preservação e conservação ambiental urbana e municipal. 

III. Estratégia: Do uso do solo e da diversificação do desenvolvimento econômico. 

IV. Estratégia: Da acessibilidade universal à moradia e aos espaços de convívio público. 

V. Estratégia: Do planejamento e da gestão participativa. 

VI. Estratégia: Da inserção e integração regional. 

 

2.1 Estratégia I: Do cumprimento da função social da cidade e da propriedade 

 

Art. 07. A estratégia do cumprimento da função social da propriedade em Nova Itaberaba está 

vinculada à utilização de forma adequada de espaços não ocupados ou subutilizados, especialmente 

providos de infraestrutura, inclusive sujeitos à aplicação dos instrumentos previstos na Lei n.º 

10.257/2001; aos processos de regularização fundiária municipal, conforme prevê a Lei Federal n.º 

13.465/2017 de Regularização Fundiária Rural e Urbana (REURB). 
 

§ 1º A Estratégia do cumprimento da função social da propriedade no município de Nova Itaberaba 

possui os seguintes objetivos: 
 

A) Contribuir para o aproveitamento dos espaços urbanos com infraestrutura disponíveis, não 

utilizados ou subutilizados e integrá-los a atual dinâmica urbana, inclusive nos núcleos rurais. 
 

B) Impedir a existência de riscos à qualidade de vida pela inadequada utilização de áreas impróprias 

para a habitação, como áreas declivosas e de margens de cursos de água. 
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C) Evitar a existência de conflitos, como os impactos de vizinhança, que interferem na qualidade de 

vida da população no espaço urbano e municipal. 
 

D) Desenvolver atividades produtivas que não degradem o meio ambiente e promovam a melhoria 

progressiva da qualidade de vida dos munícipes, com base na geração de trabalho e renda aos cidadãos 

e incremento de receitas municipais. 
 

E) Equalizar os usos dos espaços adequados da terra urbanizada com infraestrutura instalada aos 

processos de expansão da cidade de Nova Itaberaba. 
 

F) Possibilitar a conectividade e a integração urbana aos cidadãos, com base na continuidade do 

sistema viário urbano e o desenvolvimento de atividades urbanas industriais vinculadas às vias 

regionais e locais. 
 

G) Definir os critérios para os processos de expansão urbana sistemática e a regulamentação do 

parcelamento do solo urbano para os novos loteamentos, com o ônus da implantação da infraestrutura 

para o loteador em período prévio à instalação de unidades residenciais ou para fins econômicos, 

públicos ou sociais. 
 

H) Aportar para que os novos loteamentos urbanos devam ser condicionados e localizados junto ao 

atual processo de urbanização, obedecendo dois critérios: a continuidade urbana e a existência de 

infraestrutura necessária, como a pavimentação de vias públicas, espaço para passeio público, rede de 

fornecimento de água e de energia elétrica e uso institucional, compatíveis com o desenvolvimento 

urbano, com investimentos a serem realizados por conta do parcelador do solo urbano. 
 

I) Aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade relacionados à indução do desenvolvimento urbano 

e municipal. 
 

J) Aplicar o Zoneamento Especial (ZE) que delimita áreas dentro do zoneamento urbano, 

estabelecendo regimes urbanísticos regulatórios e flexíveis e de intervenções com características 

especiais, condizentes com os objetivos que se quer alcançar nestes segmentos específicos do 

município de Nova Itaberaba. 
 

K) Possibilitar a distribuição equitativa dos benefícios proporcionados pelo processo de urbanização 

quanto aos equipamentos públicos e comunitários instalados, tais como as praças, ambientes para 

práticas esportivas, academia ao ar livre e demais. 
 

L) Aplicar os instrumentos de regularização fundiária e de habitação de interesse social previstos no 

Estatuto da Cidade e na Lei Federal n.º 13.465/2017 de Regularização Fundiária Rural e Urbana 

(REURB). 
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M) Estabelecer parcerias interinstitucionais para a efetivação de moradia de interesse social no 

município, facilitando os processos de regularização e realocação fundiária. 
 

N) Destinar locais adequados providos de infraestrutura parcial ou completa para a população de mais 

baixa renda, em todo o espaço municipal, com base nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 
 

O) Implantar o Conselho Municipal do Plano Diretor como suporte à tomada de decisão no que diz 

respeito aos elementos de desenvolvimento municipal. 

 

2.2 Estratégia II: Da preservação e conservação ambiental urbana e municipal 

 

Art. 08. A estratégia de preservação e conservação ambiental municipal e da biodiversidade está 

relacionada à necessidade da preservação dos potenciais naturais, como suporte ao desenvolvimento 

das atividades econômicas e à qualidade de vida dos munícipes. 
 

§ 1º. A Estratégia de preservação e conservação ambiental no município de Nova Itaberaba possui os 

seguintes objetivos: 
 

A) Contribuir para a qualidade de vida dos cidadãos que vivem no município de Nova Itaberaba. 
 

B) Fomentar as atividades produtivas diversificadas valorizando a biodiversidade, em conformidade 

com a preservação ambiental no espaço rural do município. 
 

C) Contribuir para a progressiva implantação de programas de saneamento básico no espaço urbano 

e rural do município. 
 

D) Incentivar a preservação de fontes superficiais, construção de cisternas, em conformidade com a 

Lei n.º 1.341/2021, as redes de distribuição de água, nascentes, reservatórios e áreas florestais do 

município. 
 

E) Contribuir para o gravame de áreas destinadas à parques de preservação municipal, com base em 

potencialidades da flora e recursos hídricos locais. 
 

F) Vincular a preservação e a conservação ambiental de florestas e rede hídrica aos programas de 

educação ambiental nas redes de ensino presentes no município. 
 

G) Aportar para o desenvolvimento de um programa progressivo e sistemático de coleta seletiva de 

resíduos que abranja todo o território municipal. 
 

H) Respeitar as Áreas de Preservação Permanente em conformidade com a legislação ambiental em 

nível nacional, estadual e municipal, em conformidade com a Lei n.º 1.341/2021. 
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I) Garantir que todas as alterações de usos que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, que 

contemple as Áreas de Preservação Permanente, no entorno de cursos d'água, em Área Urbana 

Consolidada (AUC) deve ser indicada em Diagnóstico Socioambiental elaborado pelo município de 

Nova Itaberaba, como pré-condição obrigatória a efetivação da Lei n.º 14.285, de 29 de dezembro de 

2021. 
 

J) Desenvolver programas de recomposição da vegetação nativa no entorno de nascentes e cursos 

d’água do município, inclusive dos cursos d’água que passam pelo ambiente urbano de Nova Itaberaba. 
 

K) Desenvolver um programa de adensamento e de distribuição de vegetação nativa urbana, inclusive 

em áreas públicas, de lazer e comunitária e ao longo do sistema de arruamento, visando um melhor 

conforto ambiental e melhoria da qualidade de vida da população. 
 

L) Implantar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), de acordo com cada caso, para 

empreendimentos que venham se instalar no interior do perímetro urbano da cidade de Nova 

Itaberaba e que causem interferências na dinâmica da paisagem e nos grupos sociais. 
 

M) Aplicar o Zoneamento Especial (ZE), que delimita áreas dentro do zoneamento urbano, 

estabelecendo regimes regulatórios e de intervenções com características especiais e flexíveis 

condizentes com os objetivos que se quer alcançar nestes segmentos específicos da cidade de Nova 

Itaberaba. 
 

N) Desenvolver projetos para a aferição da viabilidade da utilização de energias alternativas e 

sustentáveis em edificações públicas de Nova Itaberaba. 
 

O) Implementar a infraestrutura adequada para a captação e reutilização de água da chuva em 

edificações públicas localizadas nos núcleos rurais e na área urbana de Nova Itaberaba. 
 

P) Incentivar a preservação ambiental como forma de continuidade e ampliação do sistema de 

produção de apicultura, por associações de produtores municipais. 
 

Q) Integrar a gestão do Conselho Municipal do Plano Diretor com o Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente e as normas reguladoras e ações vinculadas à política municipal de meio ambiente de 

Nova Itaberaba. 

 

2.3 Estratégia III: Do uso do solo e da diversificação do desenvolvimento econômico 

 

Art. 09. A estratégia do uso do solo e da diversificação do desenvolvimento econômico no município 

está relacionada à necessidade de preservar os potenciais ambientais como um suporte ao 
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desenvolvimento de atividades econômicas diversificadas, visando à inclusão social, o bem-estar e o 

aproveitamento da infraestrutura instalada, o desenvolvimento de atividades dos distintos setores 

econômicos, com novas tecnologias e diversificação de atividades industriais e de serviços no 

município de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. A Estratégia do uso do solo e da diversificação do desenvolvimento no território municipal possui 

os seguintes objetivos: 
 

A) Apoiar a diversificação de dinâmicas econômicas incentivando a formação de grupos cooperativos, 

associativos e demais organizações comunitárias urbanas e rurais de Nova Itaberaba. 
 

B) Incentivar a diversificação das atividades econômicas, tanto na agropecuária e demais atividades, 

como do comércio, indústria e serviços do município. 
 

C) Incentivar que as novas atividades do segmento industrial e correlatas se desenvolvam 

espacialmente vinculadas ao sistema viário urbano e ao corredor de centralidade da BR 282. 
 

D) Contribuir com a implantação, diversificação e comercialização de novas dinâmicas econômicas, 

como a produção de apicultura e piscicultura, por associações de produtores municipais. 
 

E) Apoiar a realização de parcerias ou projetos interinstitucionais para a geração de trabalho e renda, 

visando à fixação de jovens no ambiente rural e urbano. 
 

F) Desenvolver as obras, a infraestrutura pública e o ordenamento do crescimento urbano em 

conformidade com o planejamento do Plano Diretor. 
 

G) Contribuir para o ordenamento do uso do solo urbano no contato da faixa de servidão da via e de 

área não edificante da BR 282. 
 

H) Definir os padrões específicos mínimos e adequados de parcelamento, aproveitamento e uso do 

solo visando um processo de expansão urbana, tanto vertical quanto horizontal, em conformidade 

com os limites de usos previstos no Plano Diretor. 
 

I) Registrar o uso de solo urbano misto por meio da miscigenação de usos entre as moradias e demais 

atividades econômicas já instaladas e futuras, desde que não manifeste conflitos entre usos urbanos. 
 

J) Consolidar a função do perímetro urbano de Nova Itaberaba, contemplando indicadores como a 

presença de áreas urbanas sem usos, densidade demográfica urbana, tendências de expansão urbana, 

tendências para a localização das atividades econômicas, presença de vias diretrizes e acessos e 

infraestrutura instalada. 
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K) Aportar para a organização da verticalização urbana visando à instalação de atividades econômicas 

na cidade de Nova Itaberaba. 
 

L) Contribuir para a efetiva aplicação da Lei n.º 1.341/2021 que institui o programa municipal de 

incentivo às atividades agropecuárias, chamado de “pé no campo”, com base na destinação de bônus 

fiscal e às políticas de apoio e incentivo às atividades agrícolas do município de Nova Itaberaba. 
 

M) Aportar para a utilização progressiva e adequada de área de usos múltiplos localizada no noroeste 

do território municipal. 
 

N) Intercambiar e gerenciar as ações do planejamento urbano e municipal de forma consorciada com 

os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Agropecuário. 

 

 

2.4 Estratégia IV: Da acessibilidade universal à moradia e aos espaços de convívio público 

 

Art. 10. A estratégia de acessibilidade universal à moradia e aos espaços de convívio público visa 

ampliar o acesso às condições adequadas de infraestrutura e à moradia, contemplando a 

acessibilidade universal para todos os cidadãos do município, incluindo particularmente os idosos, 

crianças e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 
 

§ 1º. A estratégia de a acessibilidade universal à moradia e aos espaços de convívio público municipal 

possui os seguintes objetivos: 
 

A) Promover a acessibilidade universal à moradia digna em todo o município de Nova Itaberaba. 
 

B) Aportar para o registro de áreas com infraestrutura disponível e espacialmente adequadas à 

funcionalidade urbana para a Habitação de Interesse Social (HIS) conforme Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS). 
 

C) Planejar os espaços para a Habitação de Interesse Social (HIS) vinculados aos equipamentos públicos 

e de infraestrutura urbana, como o traçado das vias e demais redes já existentes e disponíveis no 

município. 
 

D) Ordenar os usos urbanos e de produção econômica para que não conflite com a via de ligação 

regional da rodovia BR 282, sua faixa de domínio e área não edificante. 
 

E) Realizar parcerias por meio do Poder Executivo Municipal e a comunidade organizada para os 

processos de decisão, facilitação e efetivação de programas de Habitação de Interesse Social (HIS) no 

município. 
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F) Fomentar a instalação de infraestrutura de aporte à qualidade de vida dos cidadãos residentes nos 

núcleos rurais, tais como centros de lazer e entretenimento e cuidados da saúde para idosos, jovens e 

mulheres bem como unidades de saúde para atendimento universal aos munícipes. 
 

G) Implantar a acessibilidade universal no entorno da via principal do núcleo rural da Linha Garibaldi. 
 

H) Contribuir para a promoção de urbanização simplificada e progressiva conforme o Estatuto da 

Cidade, com custos menos onerosos em Habitações de Interesse Social (HIS). 
 

I) Contribuir para o registro de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) integradas ao espaço urbano, 

aos equipamentos e às áreas públicas conjuntamente com as infraestruturas necessárias, flexibilizando 

os índices urbanísticos. 
 

J) Contemplar os instrumentos do Estatuto da Cidade vinculados à regularização e a realocação 

fundiária e à habitação de interesse social no município de Nova Itaberaba. 
 

K) Contemplar os mecanismos de regularização, realocação fundiária e Habitação de Interesse Social 

(HIS) contidos na Lei Federal n.º 13.465/2017 de Regularização Fundiária Rural e Urbana (REURB), onde 

existir demanda municipal. 
 

L) Proporcionar formas de participação e de gestão popular nos processos de implantação e 

manutenção de Habitação de Interesse Social (HIS). 
 

M) Possibilitar a acessibilidade por parte de todos os cidadãos, de forma irrestrita em todo o território 

municipal, aos equipamentos públicos e comunitários, tais como ginásios esportivos, academias ao ar 

livre, praças e demais áreas públicas de lazer. 
 

N) Aportar para o desenvolvimento de programa progressivo de complementação da pavimentação 

de vias urbanas da sede, dos núcleos rurais e das vias de interligação intermunicipal de Nova Itaberaba. 
 

O) Planejar e adequar os espaços físicos, permitindo o acesso a todos os cidadãos, inclusive as pessoas 

com deficiência por meio de rampas adequadas e outras infraestruturas necessárias de acordo com o 

Decreto Federal 5.296/04 e ABNT NBR 9050. 
 

P) Possibilitar a acessibilidade aos idosos e às pessoas com deficiências em todos os equipamentos 

públicos, aos pavimentos das edificações comerciais e de serviços, em escolas, unidades de saúde, 

templos religiosos e térreos das edificações residenciais coletivas e temporárias. 
 

Q) Implementar um programa progressivo de padronização dos passeios públicos, beneficiando à 

acessibilidade de todos os munícipes, com ênfase às pessoas com deficiências, idosos, crianças e 

demais com mobilidade reduzida. 
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R) Desenvolver um programa contínuo de revitalização de arruamentos, priorizando os passeios 

públicos padronizados e a implantação de vegetação adequada no entorno. 
 

S) Desenvolver um programa de hierarquização das vias municipais visando à gestão da conservação 

das mesmas bem como de sinalização de trânsito adequada de acordo com as normas nacionais 

vigentes. 
 

T) Considerar as vias públicas e a infraestrutura de suporte, as redes de serviços públicos e 

institucionais como indicadores para o zoneamento e expansão urbano. 
 

U) Planejar a implantação do mobiliário urbano padronizado sobre passeio público, não sendo 

permitida qualquer obra que o interrompa, inclusive os tapumes de novas edificações. 
 

V) Planejar a continuidade das vias urbanas para que tenham continuidade à atual infraestrutura 

instalada e a urbanização consolidada, inclusive conservando o gabarito e a sequência viária. 
 

X) Intercambiar as ações do planejamento urbano de forma consorciada com os Conselhos Municipais 

de Defesa Civil, de Saúde, de Educação, de Assistência Social e o Conselho Municipal de Habitação, 

visando à acessibilidade universal à moradia e aos espaços de convívio público de Nova Itaberaba. 

 

2.5 Estratégia V: Do planejamento e da gestão participativa 

 

Art. 11. A estratégia de aplicação do planejamento e da gestão participativa no município de Nova 

Itaberaba está vinculada à necessidade de empregar os instrumentos de planejamento e gestão, a 

partir da instituição e atuação de grupo representativo da sociedade civil organizada e de entidades 

aliado ao monitoramento e a avaliação periódica do Plano Diretor Participativo Municipal desde os 

dois primeiros anos até a sua vigência final de dez anos, conforme determina a Lei n.º 10.257/2001. 
 

§ 1º. A estratégia de aplicação do planejamento e da gestão participativa no município possui os 

seguintes objetivos: 
 

A) Consolidar a estrutura de planejamento técnico, apoiando os profissionais habilitados e de gestão 

do Plano Diretor Municipal de Nova Itaberaba. 
 

B) Acompanhar e fiscalizar a aplicação do Plano Diretor e demais legislações pertinentes ao 

planejamento municipal. 
 

C) Empregar os instrumentos de planejamento para o monitoramento e avaliação periódica do Plano 

Diretor Municipal. 
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D) Organizar a composição, regimento e funcionalidade do Conselho Municipal de Gestão do Plano 

Diretor de Nova Itaberaba. 
 

E) Organizar a revisão periódica do Plano Diretor em período de vigência de dois anos, de acordo com 

os prazos estipulados legalmente no Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001. 
 

F) Organizar debates e fóruns em torno do planejamento municipal, visando difundir a compreensão 

dos instrumentos de planejamento e de gestão contidos no Plano Diretor e demais legislações 

vinculadas ao planejamento e à gestão urbana. 
 

G) Integrar as ações do Plano Diretor Municipal com os programas de Regularização Fundiária Rural e 

Urbana (REURB) de Nova Itaberaba. 
 

H) Intercambiar informações acerca do planejamento e gestão do Plano Diretor em nível 

interinstitucional municipal, visando à elaboração de projetos para as diversas áreas do 

desenvolvimento econômico e da infraestrutura municipal. 
 

I) Intercambiar informações acerca do planejamento e gestão do Plano Diretor com instituições de 

outros municípios da Região Metropolitana de Chapecó (RMC) e demais regionalizações que Nova 

Itaberaba é parte integrante. 
 

J) Interagir e integrar a gestão do Conselho Municipal do Plano Diretor com os demais Conselhos 

municipais, como de Desenvolvimento Econômico, de Defesa do Meio Ambiente, de Desenvolvimento 

Agropecuário, de Defesa Civil, de Saúde, de Educação, de Assistência Social e o Conselho Municipal de 

Habitação, do município de Nova Itaberaba. 
 

K) Disponibilizar todas as informações do Plano Diretor que sejam de interesse das entidades e dos 

munícipes. 

 

2.6 Estratégia VI: Da inserção e integração regional 

 

Art. 12. A estratégia de inserção regional no município de Nova Itaberaba está vinculada aos processos 

de integração regional, tanto espacial e física quanto de infraestrutura, distribuição das atividades 

econômicas, mobilidade populacional e gestão da Região Metropolitana de Chapecó (RMC). 
 

§ 1º. A estratégia de inserção e integração regional no município possui os seguintes objetivos: 
 

A) Contribuir para um maior equilíbrio regional com base na distribuição e diversificação das atividades 

econômicas, na geração de trabalho e renda, melhoria na utilização da infraestrutura instalada, 

valorização dos grupos sociais e a preservação ambiental regional. 
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B) Contribuir para o desenvolvimento de um intercâmbio institucional de viabilização de projetos para 

a captação de recursos para a implantação de políticas públicas regionais, baseadas na Região 

Metropolitana de Chapecó (RMC). 
 

C) Aportar para a realização de programas conjuntos para a promoção de ações de conservação e 

preservação dos elementos da paisagem, como os recursos hídricos e as florestas no âmbito regional. 
 

D) Promover parcerias para o incremento de novas dinâmicas econômicas no município, com os 

demais no âmbito regional de acordo com as particularidades de cada integrante da Região 

Metropolitana de Chapecó (RMC) ou outra regionalização que pertença. 
 

E) Observar a continuidade do macrozoneamento do Plano Diretor dos municípios limítrofes que já 

possuem processos de planejamento próprio no interior de seus territórios. 
 

F) Ordenar as atividades econômicas que venham a ocorrer em consórcio na área territorial do 

município de Nova Itaberaba e limítrofes. 
 

G) Hierarquizar o sistema viário municipal de acordo com as suas funções considerando as vias de 

ligação regional, acessos, vias intermunicipais, municipais e urbanas.  
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL 

 

3) INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

Art. 13. O município de Nova Itaberaba aplicará em seu processo de ordenamento e desenvolvimento 

municipal os instrumentos pertinentes contemplados na Constituição Federal de 1988, Arts. n.º 182 e 

n.º 183, na Lei n.º 10.257/2001 Estatuto da Cidade e na Lei Federal n.º 13.465/2017 de Regularização 

Fundiária Rural e Urbana (REURB), de acordo com a sua realidade territorial. 

 

3.1 Seção I: Instrumentos do Estatuto da Cidade 

 

Art. 14. Se aplica no município de Nova Itaberaba os seguintes Instrumentos urbanísticos contidos no 

Estatuto da Cidade e na Lei de Regularização Fundiária Rural e Urbana e previstos no Plano Diretor. 
 

I. Instrumentos de indução ao desenvolvimento urbano. 
 

II. Instrumentos para o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade. 
 

III. Instrumentos de regularização fundiária rural e urbana (REURB). 
 

IV. Instrumentos de financiamento da política urbana. 
 

V. Instrumentos para a ampliação da oferta de terra urbanizada, Zonas Especiais de interesse Social 

(ZEIS) e Habitação de Interesse Social (HIS). 
 

VI. Aplicação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
 

VII. Aplicação do Direito de Preempção. 
 

VIII. Aplicação do Direito de Superfície. 
 

IX. Aplicação das Operações Urbanas Consorciadas ou Consórcio Imobiliário. 
 

X. Aplicação do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios. 
 

XI. Aplicação do Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo. 
 

XII. Aplicação da Desapropriação com Pagamentos em Títulos da Dívida Pública. 
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3.2 Seção II: Parcelamento, zoneamento e uso do solo urbano 

 

Art. 15. O município de Nova Itaberaba possui as seguintes características urbanísticas quanto ao 

parcelamento, zoneamento e uso do solo urbano, previstos no Plano Diretor. 
 

I) Parcelamento do solo urbano com as respectivas regulamentações e índices urbanísticos. 
 

II) Locais destinados aos usos residenciais prioritários. 
 

III) Locais destinados aos usos residenciais e de produção econômica conjugados que se constituem de 

usos mistos. 
 

IV) Locais destinados para a Habitação de Interesse Social (HIS), Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS) e regularização fundiária rural e urbana (REURB). 
 

V) Locais destinados para as atividades indústrias e atividades afins, desde que não conflitivas com os 

demais usos. 
 

VI) Identificação e hierarquização do sistema viário urbano e municipal. 
 

VII) Locais destinados para a densificação e expansão urbana. 
 

VIII) Locais destinados à expansão de usos especiais. 
 

IX) Locais destinados à conservação de áreas de interesse ambiental e de preservação permanente. 
 

X) Locais destinados para usos dos equipamentos públicos e comunitários, inclusive de lazer e 

entretenimento. 
 

XI) Locais destinados para parque de preservação ambiental municipal. 
 

XII) Local destinado à sede distrital da Linha Garibaldi. 
 

XIII) Locais destinados para o zoneamento especial, em caso de necessidade em período de vigência 

desta legislação, e com parâmetros urbanísticos próprios e inserido dentro de zoneamento urbano. 

 

3.3 Seção III: Lei do Perímetro urbano 

 

Art. 16. O município de Nova Itaberaba possui as seguintes características urbanísticas quanto à Lei do 

Perímetro Urbano no Plano Diretor: 
 

I) Perímetro Urbano da cidade de Nova Itaberaba. 
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II) Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba. 
 

III) Distrito e Perímetro Urbano da Linha Garibaldi. 

 

 

 

3.4 Seção IV: Macrozoneamento rural 

 

Art. 16-A. O município de Nova Itaberaba possui a seguinte configuração quanto ao Macrozoneamento 

rural do Plano Diretor: 
 

I) Uso do solo da produção econômica municipal. 
 

II) Rede hídrica, áreas florestais e restritas para utilização, elementos geográficos do relevo e 

declividades e áreas restritas para a utilização. 
 

III) Edificações no ambiente rural, nos núcleos rurais e sede da Linha Garibaldi. 
 

IV) Identificação e hierarquização do sistema viário municipal. 
 

V) Identificação dos elementos físicos espaciais do entorno dos corredores de centralidade e servidão 

das vias intermunicipais e acessos municipais. 
 

VI. Área de Usos múltiplos localizada no entorno da BR 282, setor noroeste do território municipal. 

 

3.5 Seção V: Órgão de planejamento e gestão do Plano Diretor 

 

Art. 17. O município de Nova Itaberaba possui a seguinte configuração quanto ao Órgão de 

planejamento e gestão do Plano Diretor: 
 

I) Instância de planejamento municipal. 
 

II) Mecanismos de gestão do Plano Diretor. 
 

III) Composição do Conselho Municipal do Plano Diretor. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL  

 

4) ORDENAMENTO TERRITORIAL DE NOVA ITABERABA 

 

4.1 Seção I: Do ordenamento territorial Municipal 

 

Art. 18. O uso do solo do município de Nova Itaberaba obedecerá às diretrizes estabelecidas na Lei 

Orgânica do município de setembro de 1995; no Código de Postura que foi instituído pela Lei Municipal 

n.º 068/1993; nas Normas que regulam as edificações municipais que foi instituído pela Lei n.º 

1.194/2018; na Política Municipal de Desenvolvimento Econômico estabelecida pela Lei n.º 

1.205/2018; na Política Municipal de Habitação de Interesse Social (HIS), instituído pela Lei n.º 

1.239/2019; na Lei de Parcelamento urbano ou destinação urbana, estabelecido pela Lei n.º 

1.277/2020 e as demais Leis e Decretos municipais relacionados ao ordenamento territorial e a gestão 

urbana. 

 

Art. 19. O ordenamento do uso do solo do município de Nova Itaberaba deverá contemplar um espaço 

territorial integrado, socialmente justo e ordenado que contemple, para todos os munícipes, os usos 

adequados às características geográficas, territoriais, espaciais e de usos já consolidados no município; 

que se vincule ao cumprimento da função social da cidade e da propriedade, conforme o capítulo das 

Estratégias; Estratégia I: Do Cumprimento da função social da cidade e da propriedade no município 

de Nova Itaberaba, no Art. 07 desta legislação. 

 

Art. 20. As disposições desta Lei aplicam-se às obras de infraestrutura, inclusive de passeios púbicos e 

demais vias urbanas e rurais, à urbanização inclusive em processos de densificação, expansão e 

verticalização, à reurbanização, às novas edificações, reformas e ampliações, às instalações e 

ampliações de atividades econômicas de diferentes portes e funções, edificações públicas, mistas e 

privadas, equipamentos públicos e institucionais; demais mobiliários urbanos e instalação de 
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infraestrutura e outras formas de usos do solo municipal em instalação ou consolidadas, inclusive no 

ambiente rural e seus núcleos e demais formas de usos. 

 

Art. 21. As Tipologias de Ordenamento Territorial do Plano Diretor do município de Nova Itaberaba 

são os seguintes: 
 

I. Urbana - macrozona destinada para os processos de urbanização: corresponde às áreas 

caracterizadas pelo processo de urbanização e transformação da paisagem, associada à ocupação que 

visa à qualidade de vida dos cidadãos focando na preservação paisagística; na preservação das 

potencialidades ambientais; na democratização do acesso à terra, à moradia e aos serviços públicos 

de qualidade; na retenção da segregação socioespacial urbana; nos processos inadequados de 

expansão urbana horizontal descontínua; na adequação da densidade e expansão urbana à capacidade 

de suporte da infraestrutura; na hierarquização das vias urbanas e de ligação municipal e regional, 

bem como no zoneamento de áreas de servidão de vias, áreas não edificantes, com as respectivas 

restrições de usos ao longo da rodovia BR 282, via de acesso estadual, vias intermunicipais e 

municipais; na acessibilidade pelos passeios públicos e a mobilidade universal da população, inclusive 

aos equipamentos públicos e à cidade; na miscigenação dos usos da cidade; pelas restrições de usos 

impostas pela configuração do relevo em ambiente de expansão urbana; no desenvolvimento 

econômico e social sem conflitos, que aportem para as atividades inovadoras, os processos de 

urbanização contínuos, à infraestrutura instalada. 
 

II. Transição do Perímetro Urbano – macrozona destinada para expansão urbana futura para situações 

de variação atípica e acentuada destes usos do solo e condicionada pela presença da rodovia BR 282 

e sua área de influência, inclusive por suas restrições da faixa de domínio e área não edificante; uso do 

solo por atividades econômicas agropecuárias, que predominam no ambiente, atividades comerciais, 

industriais e de serviços, dispersas do tecido urbano principal; influência regional no uso do solo 

municipal, especialmente em contato com a área territorial do município de Chapecó e pelas restrições 

de usos impostas pela configuração do relevo e cursos de água localizados no interior deste ambiente. 
 

A) Para fins de evolução normal do uso do solo, sem apresentação de atipicidades na intensificação de 

usos urbanos, tanto no adensamento residencial quanto de produção econômica dos setores 

secundários e terciários, o zoneamento destinado para a Transição do Perímetro Urbano se define 

como parte integrante da macrozona rural, em período de vigência deste Plano Diretor. 
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B) A configuração apresentada no Art. 21, II, Alínea A, pode ser alterada em período de vigência desta 

legislação, preferencialmente em seu processo de revisão formal, em caso de atipicidades na 

intensificação de usos urbanos sobre este ambiente. 
 

III. Rural – macrozona destinada para a produção primária da agropecuária, conservação ambiental e 

demais usos: caracterizada pela presença maciça dos elementos naturais tais como as florestas, corpos 

hídricos e as suas respectivas áreas de mananciais, aclives e declives e áreas com potencialidade para 

a preservação ambiental, como de florestas e mananciais, onde encontram-se os grupos sociais 

organizados nas comunidades sob a forma de núcleos rurais; atividades diversificadas 

predominantemente ligadas à produção agrofamiliar, além de outros usos decorrentes e integrados 

aos citados. 

 

4.1.1 Subseção I: Do zoneamento urbano 

 

Art. 22. A Macroárea do espaço urbano é delimitada pelo perímetro urbano da sede do município de 

Nova Itaberaba; é composta das seguintes Zonas e Área funcionais (Quadro 01), conforme o 

Zoneamento deste Plano Diretor: 
 

I. Zonas Residenciais Predominantes (ZRP): composta por residências com diferentes padrões e portes 

construtivos e com finalidade de moradia conforme o Quadro 01 (R1, R2 e R3) deste Plano Diretor; 

abrangem as unidades unifamiliares, edificações exclusivas para fins residenciais inclusive de 

Habitação de Interesse Social (HIS) e de edificações que possuem a função de residências 

multifamiliares, horizontais ou verticais e as suas respectivas funções secundárias, representadas por 

atividades comerciais e de serviços ou, mesmo, de pequenas indústrias desde que não causem 

incomodidade à vizinhança conforme o Quadro 02. 

 

II. Zona Residencial Mista e Produção Econômica (ZRMPE): composta por edificações com finalidades 

diversas, portanto, com diferentes padrões, finalidades e funcionalidades, podendo ser associadas aos 

usos do comércio, serviços tanto privados quanto públicos e às unidades industriais, conforme o 

Quadro 01, com os usos residenciais preferencialmente em pavimentos térreos, podendo ser 

constituídas com finalidade transitória, como hoteis, albergues, casas de repouso e similares, (Quadros 

01 e 02). 
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III. Área de Usos Múltiplos (AUM): gleba rural localizada na transição do perímetro urbano de usos 

múltiplos, localizada na seção lindeira à área não edificante da via diretriz da BR 282, margem direita, 

sentido oeste, setor noroeste do território municipal (Quadros 01 e 02). 

 

IV. Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI): áreas destinadas para a densificação e expansão 

de atividades industriais e correlatas e atividades de serviços localizadas preferencialmente no contato 

lindeiro da área não edificante da rodovia BR 282 e subdividem-se nas seguintes tipologias listadas 

entre as Alíneas A e D: 
  

A) Distrito Industrial em consolidação: composto por 4 (quatro) lotes urbanos localizados no setor 

norte do município em contato com o trevo de acesso 01, da BR 282, margem direita, sentido oeste, 

em proximidade do entroncamento com o acesso estadual Itaberaba que liga a cidade de Nova 

Itaberaba. 
 

B) Distrito Industrial consolidado: composto por 16 (dezesseis) lotes urbanos localizados no setor norte 

do município em contato com o trevo de acesso 02, da BR 282, margem esquerda, sentido oeste, em 

prolongamento do entroncamento com o acesso municipal da rua Ernesto Piazza, que liga a cidade de 

Nova Itaberaba. 
 

C) Gleba de terra rural destinada à expansão de atividades industriais: localizada no setor leste em 

continuidade do Distrito Industrial consolidado, no setor norte do município em contato com o trevo 

de acesso 02, da BR 282, margem esquerda, sentido oeste, destinado para expansão de atividades 

industriais e correlatas futuras e com configuração de zoneamento especial. 
 

D) Distrito Industrial privado com uso consolidado: composto por 2 (dois) lotes urbanos contíguos 

destinado à empresa Farol Indústria e Comércio S.A. e Vitamix Nutrição Animal, localizados no setor 

norte do município em proximidade com o trevo de acesso 02, da BR 282, margem direita, sentido 

oeste, próxima do entroncamento com o acesso municipal que liga a cidade de Nova Itaberaba. 

 

V. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): constituídas por áreas que se encontram em locais que 

foram ocupados sem ou com infraestrutura parcial prévia ou que demandam processos de 

regularização fundiária ou urbanização, podendo ser esta simplificada e progressiva ou para habitação 

de interesse social em locais aptos, além de ambiente de Transição do Perímetro Urbano em 

conformidade com a Lei Federal n.º 10.257/2001 Estatuto da Cidade e a Lei Federal n.º 13.465/2017 

de Regularização Fundiária Rural e Urbana (REURB) (Quadros 01 e 02).  
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VI. Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP): áreas florestais com 

potenciais para implantação de parques municipais de preservação ambiental, englobando os cursos 

de água do município, áreas constituídas por usos específicos vinculados à preservação ou recuperação 

da paisagem natural e que sejam protegidas pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal, 

tais como nascentes, inclusive fornecedoras de água para o abastecimento urbano e municipal, 

margens de cursos de água e áreas declivosas. 

 

VII. Dos Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC): áreas destinadas aos 

equipamentos públicos, lazer, institucionais e comunitários, tais como escolas, unidades de saúde, 

ambientes destinados à gestão pública municipal e demais entidades, ambientes comunitários, como 

praças, áreas de lazer e entretenimento, centros comunitários públicos e outras instituições com 

potenciais para o aporte aos serviços públicos. 

 

VIII. Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU): áreas destinadas ao processo de densificação 

associado à expansão urbana futura desde que inseridas no interior do perímetro urbano definido por 

esta legislação e que sejam aptas a tais processos em áreas contíguas, respeitando a legislação 

ambiental e limites municipais reconhecidos pelo IBGE, assim como as restrições específicas aos atuais 

locais com infraestrutura adequada, bem como a área de Transição do Perímetro Urbano. 

 

4.1.2 Subseção II: Do macrozoneamento rural 

 

Art. 23. A Macroárea do espaço rural do município de Nova Itaberaba é composta das seguintes áreas 

com as respectivas características: 
 

I. Do Uso do Solo para a Produção Econômica Municipal: são as áreas de usos do solo destinadas à 

produção primária, tanto da pecuária quanto da agricultura, extração vegetal e mineral e 

agroindústrias, atividades cooperativas e associativas que se utilizam dos potenciais naturais, como a 

apicultura e piscicultura; se desenvolvem atividades agrofamiliares, tanto individuais quanto em 

grupos associativos e cooperados, nos quais podem ser incluídas atividades de subsistência, de 

comercialização e agregação de valor à produção, como agroindústrias, com valorização da 

biodiversidade existente no município. 
 

II. Das Áreas Florestais, Rede Hídrica e Restritas de Usos: representadas pelas florestas de diferentes 

estágios, localizadas tanto em áreas planas quanto em declives e topos de morros, inclusive 

constituídas por Áreas de Preservação Permanente, mata ciliar, reserva legal que tenham a função 
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ambiental e de interesse da biodiversidade; abrange todos os corpos d’água do município, em especial 

os mananciais, nascentes, cursos d’água, açudes, reservatórios, fontes superficiais, poços artesianos e 

as demais formas de corpos d’água, inclusive as redes de abastecimento de água instaladas no 

município; abrange as áreas de ocupação antrópica amparadas e protegidas por legislação ambiental 

em diferentes níveis institucionais, seja por condições de fragilidade ecológica, manutenção de corpos 

d’água, topos de morros, aclives e declives, interesse ambiental ou manutenção florestal; estas áreas 

deverão ser preservadas e não incorporadas aos processos de transformação da paisagem, tanto pela 

agropecuária quanto por atividades extrativas e demais usos que causam impactos negativos ou 

interferências ao ambiente municipal. 
 

III. Das Edificações no Ambiente e Núcleos Rurais: representadas pelas áreas rurais que se destinam 

para as edificações vinculadas ao abrigo do grupo familiar, que deve seguir os parâmetros urbanísticos, 

conforme determina a Lei Municipal n.º 1094/2018, demais edificações com finalidade de produção 

econômica e de suporte, como guarda de equipamentos e maquinário, animais de diferentes portes, 

aves e suínos e demais finalidades; as edificações podem ser dispersas ou conglomeradas em núcleos 

rurais e mescladas com outras de utilização pública e institucional e não podem infringir a legislação 

ambiental em nível federal, estadual e municipal. 
 

A) Compreendem as comunidades e os núcleos rurais: o núcleo comunitário da Linha Garibaldi e as 

comunidades rurais de Linha União da Serra, Linha Alto Taquara, Linha Tarumã, Linha Sanga Lourdes, 

Linha Bela Vista da Taquara, Linha Amizade, Linha Barra do Camboim, Linha Santa Terezinha, Linha 

Taquarussú, Linha Barra da Taquara, Linha Brasília, Linha Maringá, Linha Pessegueiro, Linha Espuma, 

Linha Alto Camboim, Linha Cambucica, Linha Natal, Linha Santa Lúcia, Linha Pinheiro e Linha Carraro. 
 

IV. Das Áreas de Servidão das Vias Diretrizes: são as áreas localizadas na faixa de servidão, expandida 

pela área não edificante da rodovia BR 282, rodovia estadual de acesso urbano, denominada Acesso 

Itaberaba, vias intermunicipais e municipais de acesso urbano, aos núcleos rurais, comunidades rurais 

e estradas vicinais; estas vias possuem a função de mobilidade, articulação e conexão regional, 

municipal e urbana; o afastamento das edificações em relação às vias diretrizes deve seguir às 

determinações da Lei n.º 6.766/1979; Leis do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes; Lei n.º 13.913/2019; Lei Municipal n.º 1.094/2018 e demais legislações referentes ao 

tema. 
 

V. Do Uso do Solo Municipal e a Inserção Regional: são os ambientes municipais integrados ao 

contexto regional com base na distribuição e diversificação das atividades econômicas, na mobilidade 

populacional e na geração de trabalho e renda, melhoria na utilização da infraestrutura instalada, 
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valorização dos grupos sociais e a preservação ambiental regional, incluindo a Região Metropolitana 

de Chapecó (RMC). 

 

4.1.3 Subseção III: Da permissividade do uso do solo urbano e municipal 

 

Art. 24. Nos respectivos zoneamentos no interior do perímetro urbano da cidade de Nova Itaberaba, 

em área na Transição do Perímetro Urbano, na sede do núcleo rural de Linha Garibaldi, bem como no 

macrozoneamento do ambiente rural (Quadro 01 – Classificação dos usos e das atividades no 

município de Nova Itaberaba (SC) e na definição das tipologias de usos do mesmo Quadro) aplicam-se 

as seguintes possibilidades, conforme as características individuais de cada uso: 
 

01. Uso Permitido: Predomina no zoneamento ou área em cada macroárea proporcionando a 

característica principal ou predominante em cada zoneamento, podendo ser acompanhada de demais 

usos permitidos o que lhe confere uma condição de usos mistos. 
 

02. Uso Permissível: É aplicável e admissível ao zoneamento mencionado mediante a análise do Órgão 

responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba (SC) e a possíveis compensações definidas pelo 

Órgão de planejamento da Prefeitura Municipal, conjuntamente com o Conselho Municipal do Plano 

Diretor de Nova Itaberaba (SC), que poderá requisitar, inclusive, estudos e relatórios técnicos, como o 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA); conforme previsão da Lei 10.257/2001 e medidas mitigadoras ou compensatórias, 

por conta do investidor, para a definição da instalação ou ampliação da edificação ou demais 

infraestrutura, parcelamento ou outra interferência no zoneamento ou área, desde que não 

contemplada na Lei Complementar n.º 140/2011. 
 

03. Uso Proibido: Quando o uso não é permitido, portanto, é vetado por não se apresentar em 

conformidade, pois gera potencial conflito de usos com a vizinhança, inconformidade com as 

características e determinações do zoneamento predominante proposto neste Plano Diretor de Nova 

Itaberaba (SC). 

 

Art. 24-A. Para fins de aplicação no Plano Diretor de Nova Itaberaba, se aplica a Classificação dos usos 

e das atividades no município, em conformidade com o Art. 24 e Quadro 01 desta legislação: 
 

A) Quadro 01: Classificação dos usos e das atividades no município de Nova Itaberaba. 

Código Classe ZRP ZRMPE AUM ZPEI ZEIS ZIAPP EPLIC ZDEU 
          

R1 Residencial Unifamiliar 01 01 03 03 01 02 03 01 
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R2 Residencial Multifamiliar 01 01 03 03 01 03 03 01 

R3 Residencial Transitório 01[A] 01 03 03 02[G] 03 03 01 
          

C1 Comércio Local 01 01 03 03 01 02 03 01 

C2 Comércio Urbano 02 01 02 02 02[H] 03 03 02[J] 

C3 Comércio Especial 03 02 01 01 03 03 03 03 
          

S1 Serviço Local 01 01 03 02 01 02 03 01 

S2 Serviço Urbano 02 01 02 01 01 03 03 01 

S3 Serviços de Suporte 03 02[E] 02 01 03 03 01 02 

S4 Serviços Especiais 03 02 03 03 03 03 03 02 

S5 Serviço Institucional 01 01 03 01 01 02 01[B] 01 
          

Z Usos Especiais 01 01[B] 03 03 01[F] 03 03 01 
          

I1 Indústria Muito Leve 01 01[D] 01 01 01 03 01[I] 01 

I2 Indústria Leve 02[B] 02[B] 01 01[B] 03 03 03 02 

I3 Indústria Média 03 03 01 01[B] 03 03 03 03 

I4 Indústria Pesada 03 03 01 01[B] 03 03 03 03 
          

IA Interesse Ambiental 01[C] 01[C] 03 01[C] 01[C] 01 01[C] 01 
          

PA Preservação Ambiental 02[C] 01[C] 03 01[C] 02[C] 01 01[C] 01 
          

EU Expansão Urbana 01 02 03 01 01 01 01 01 
          

NR Núcleo Rural 01 01[D] 03 01 01 01 01 03 
          

SV Servidão/Vias Diretrizes 03 03 03 03 03 03 03 03 

 

Art. 24-B. Para fins de aplicação no Plano Diretor de Nova Itaberaba, se aplica a Legenda A vinculada 

ao Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 - Classificação dos usos e das atividades no município desta 

legislação: 
 

A) Legenda A – Quadro 01 da Classificação dos usos do Plano Diretor de Nova Itaberaba (SC): 
 

I) Zonas Residenciais Predominantes (ZRP). 
 

II) Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE). 
 

III) Área de Usos Múltiplos. 
 

IV) Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI). 
 

V) Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 
 

VI) Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP). 
 

VII) Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC). 
 

VIII) Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU). 
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Art. 24-C. Para fins de aplicação no Plano Diretor de Nova Itaberaba, se aplica a Legenda B vinculada 

ao Quadro 01 - Classificação dos usos e das atividades no município, em conformidade com o Art. 24 

e Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 desta legislação: 
 

A) Legenda B - Quadro 01 do Plano Diretor de Nova Itaberaba (SC): Tipologias de Usos: 

01 Permitido: Predomina no zoneamento em cada macroárea proporcionando a característica 

principal ou predominante em cada zoneamento, podendo ser acompanhada de demais usos 

permitidos o que lhe confere uma condição de usos mistos. 
 

02 Permissível: É aplicável e admissível ao zoneamento mencionado mediante a análise do Órgão 

responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba (SC) e a possíveis compensações 

definidas pelo Órgão de planejamento da Prefeitura Municipal, conjuntamente com o Conselho 

Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba (SC), que poderá requisitar, inclusive, estudos e 

relatórios técnicos, como o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto ambiental (RIMA), conforme previsto na Lei 

10.257/2001 e medidas mitigadoras ou compensatórias, por conta do investidor, para a 

definição da instalação ou ampliação da edificação ou demais infraestruturas, parcelamento ou 

outra interferência no zoneamento ou área, desde que não contemplada na Lei Complementar 

n.º 140/2011. 
 

03 Proibido: Quando o uso não é permitido, portanto, é vetado por não se apresentar em 

conformidade, pois gera potencial conflito de usos com a vizinhança, com o setor urbano, com 

as características e determinações do Zoneamento predominante proposto neste Plano Diretor 

de Nova Itaberaba (SC). 
 

 

Art. 24-D. Para fins de aplicação no Plano Diretor de Nova Itaberaba, se aplica o Detalhamento das 

classificações dos usos e atividades ao Quadro 01 - Classificação dos usos e das atividades no município, 

em conformidade com o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 desta legislação: 
 

A) Detalhamento das classificações dos usos e atividades do Plano Diretor de Nova Itaberaba (SC): 

[A] Dependendo do porte desta atividade e das interferências na vizinhança o Órgão competente 

da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba (SC) conjuntamente com o Conselho Municipal do 

Plano Diretor poderão solicitar um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), para 

empreendimentos localizados no interior do Perímetro Urbano da cidade de Nova Itaberaba 

(SC). 
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[B] Válida especificamente para as atividades de até médio impacto ambiental (M), sendo que os 

demais usos ficam expressamente proibidos. Nas Zonas de Produção Econômica Industrial - ZPEI 

(também válida para ZRP, ZRMPE, AUM, ZPEI, ZEIS, EPLIC e ZDEU) ficam condicionadas à análise 

prévia do projeto pelo Órgão competente da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba (SC), 

quanto aos impactos negativos, como a produção de ruídos, horário de funcionamento, geração 

de fumaça e gazes tóxicos, porte, demais implicâncias ambientais e outros, uma vez que a 

manifestação de um ou de mais destes fenômenos, podem determinar a proibição da instalação. 

As instalações de atividades enquadradas em Indústria Leve (I2), Indústria Média (I3) e Indústria 

Pesada (I4) podem ser condicionadas a um Estudo de Impacto de Vizinhança – solicitada pela 

Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba (SC), conjuntamente com o Conselho Municipal do 

Plano Diretor, em conformidade com o previsto da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e 

quando não enquadradas em legislação federal específica para o caso (Lei Complementar n.º 

140/2011). 
 

[C] Em áreas de usos já consolidados de Zona Residencial Predominante (ZRP) (também válida para 

ZRMPE, ZPEI, ZEIS, EPLIC e ZDEU) ficam condicionadas à existência de áreas com características 

ambientais relevantes. Nos novos loteamentos e em áreas de expansão urbana são obrigatórios 

às áreas de reserva legal e institucionais (Capítulo V, Seção I, Do Parcelamento do Solo Urbano, 

Subseção I, Normas para o Parcelamento do Solo Urbano, Art. 26, deste Plano Diretor). 
 

[D] Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) o uso de Indústria Muito Leve (I1) 

fica condicionada à análise prévia do projeto, pelo Órgão competente da Prefeitura Municipal 

de Nova Itaberaba (SC), quanto aos impactos negativos, como a produção de ruídos, horário de 

funcionamento, geração de fumaça e gases tóxicos, porte e outros aspectos ambientais, uma 

vez que a manifestação de um ou mais destes fenômenos, podem determinar a proibição da 

instalação neste zoneamento no interior do perímetro urbano de Nova Itaberaba (SC). 
 

[E] Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) (também válida para ZDEU) os 

usos de Serviços de Suporte (S3) de manutenção de máquinas pesadas, galvanização e 

manipulação de produtos químicos e demais produtos perigosos, ficam expressamente 

proibidos, uma vez que estas atividades representam riscos de conflitos com os demais usos 

predominantes, com a vizinhança, portanto com a qualidade de vida da população. Os demais 

usos de S3 ficam condicionados à autorização do Órgão competente da Prefeitura Municipal de 
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Nova Itaberaba (SC) conjuntamente com o Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova 

Itaberaba (SC). 
 

[F] Os usos de cemitério e casa mortuária ficam proibidos de serem instalados em Zonas Especiais 

de Interesse Social (ZEIS). 
 

[G] Especificamente para a casa de repouso sendo que os demais usos do Transitório (R3) são 

proibidos. 
 

[H] Especificamente é Permissível para os usos que atende as necessidades pessoais e imediatas de 

alimentação, saúde e domicílio. 
 

[I] Especificamente é Permitido para os usos como de incubadora de base tecnológica o produtiva, 

sempre coordenada pelo Poder Público Municipal; os demais usos são expressamente proibidos. 
 

[J] Nas Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU), dependendo do porte desta atividade e 

das interferências na vizinhança o Órgão competente da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba 

(SC) conjuntamente com o Conselho Municipal do Plano Diretor podem solicitar um Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV) ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com o respectivo Relatório 

de impacto Ambiental (RIMA), conforme prevê a Lei 10.257/2001 quando não enquadradas em 

legislação federal para o caso (Lei Complementar n.º 140/2011). A Instalação de futuros usos 

em Zona de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU), especialmente de Expansão Urbana, fica 

condicionada a estar localizada no interior do Perímetro da cidade de Nova Itaberaba (SC). 
 

 

Art. 24-E. Para fins de aplicação no Plano Diretor de Nova Itaberaba, se aplica a Classificação dos usos 

e Potencial Poluidor aplicado ao zoneamento urbano no município de Nova Itaberaba (SC), conforme 

o Quadro 02 desta legislação: 
 

A) Quadro 02: Classificação dos usos e potencial poluidor aplicado ao zoneamento urbano no 

município de Nova Itaberaba. 

Código Classe Características das tipologias do Uso do Solo 
Potencial 

Poluidor 

  Residencial  

R1 Unifamiliar Residências unifamiliares – única família. I 

R2 Multifamiliar 
Residências multifamiliares – duas ou mais famílias em edificação 

horizontal ou vertical. 

B 

R3 Transitório Hoteis, pousadas, albergues, casas de repousos e similares. B 

  Comercial  

C1 Comércio Atende as necessidades imediatas, como minimercados, farmácias, I 
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Local comércio diversificado de pequeno porte, padarias e confeitarias (sem 

forno à lenha), mercearias e similares. 

C2 
Comércio 

Urbano 

Atende as necessidades pessoais de alimentação, saúde, domicílio e 

mobilidade, como supermercados, padarias, confeitarias (com forno à 

lenha), revendas automotivas e de implementos, inclusive 

agropecuários, materiais de construção, tintas e similares, comércio 

de combustíveis, funerária e derivados e aglomerados de comércio, 

tanto horizontal (térreo) quanto vertical (edificações verticais). 

M 

C3 
Comércio 

Especial 

Compreende o comércio varejista, incluindo de materiais de grande 

porte, implementos e equipamentos rurais e atacadistas de gêneros 

alimentícios, material de limpeza, material de construção, como 

cimento e demais, como os depósitos em geral. Inclui lojas de 

departamentos e supermercados. 

 

B 

 

  Serviços  

S1 
Serviço 

Local 

Compreendem os serviços de ordem pessoal, profissional e de 

manutenção de necessidades imediatas e de pequeno porte, como 

escritórios de profissionais liberais, consultórios, cabeleireiros, 

manicures, eletricistas, pintores e similares. 

I 

S2 
Serviço 

Urbano 

Compreendem os serviços de ordem pessoal, alimentação, saúde, 

apoio, financeiro, manutenção, lazer, automotivo, academia de 

ginástica, consultórios médicos e clínicas, inclusive veterinária e 

agência bancária. 
 

Postos e ambulatório médico, oficinas mecânicas e similares e demais 

atividades específicas. 

B 

 

 

 

M 

S3 
Serviços de 

Suporte 

Atividades como o centro de eventos, motéis, casas noturnas, 

ambientes públicos destinados às festas a céu aberto ou com 

cobertura temporária e terminais de carga e de estacionamento de 

caminhões. 
 

Manutenção de máquinas pesadas, galvanização e manipulação de 

produtos químicos e demais produtos perigosos. 

M 

 

 

A 

S4 
Serviços 

Especiais 
Cemitério e casa mortuária. A 

S5 
Serviços 

Institucionais 

Vinculados às áreas de serviços, como escolas, creches, recreação 

infantil, instituições de ensino técnico e superior, bibliotecas, casa de 

cultura, quadra esportivas, ginásio de esportes, campo de futebol, 

praças esportivas, templos religiosos, centros comunitários, autarquias 

e órgãos da administração pública. 
 

Unidade de saúde, pronto atendimento, estabelecimentos de 

segurança, terminal rodoviário, ambientes de parada temporária de 

 

I 
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transporte coletivo local, regional e interestadual, unidade de saúde e 

hospitais. 
 

Estação de tratamento de água e esgoto, aterro sanitário, estação e 

subestação de energia, torres de linhas de transmissão de alta tensão, 

torres de telecomunicações. 

M 

 

 

 

 

A 

  Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS  

Z 
Zonas 

Especiais 

Atividades compatíveis com as áreas destinadas às residências 

unifamiliares e multifamiliares, projetos especiais de regularização 

fundiária, realocação de moradias em áreas de risco. 

Pequenas atividades comerciais e de serviços, inclusive públicos de 

atendimento às necessidades imediatas da população. 

I 

  Industrial  

I1 

Indústria 

Muito 

Leve 

Compreende as atividades que podem ser compatíveis com o uso 

residencial, comercial e de serviços, como pequenas instalações 

industriais que não causem impactos de ruídos, tampouco no sistema 

de trânsito, sendo vinculado ao ramo alimentar, confecções, têxteis, 

incubadora de base tecnológica, (elétrica, eletrônica, 

telecomunicações, softwares) e similares. 

I 

I2 
Indústria 

Leve 

São condicionadas à minimização de impactos negativos, como a 

extrativa de madeira, móveis, mecânica, química, laminados plásticos, 

alimentar de origem animal ou vegetal, bebidas, gráfica e de base 

tecnológica, como de componentes metálicos. 

M 

I3 
Indústria 

Média 

Atividades compatíveis com as indústrias de base extrativa vegetal e 

mineral, ramo metalúrgico, como laminados, aço, galvanização, 

fabricação de canos, forros em polipropileno, caixas de amianto, fibra 

e derivados, funilaria, fabricação de material elétrico e de 

telecomunicações, beneficiamento de madeira e papel e alimentares, 

como resfriamento de leite, produção de concretos, sendo que todas 

são inadequadas para as áreas residenciais, comerciais e de serviços. 

M 

I4 
Indústria 

Pesada 

Atividades compatíveis com indústria de base extrativa com elevado 

risco ambiental, indústrias metalúrgicas que causam danos ambientais 

e incomodidades nas vizinhanças, fabricação de material elétrico e de 

comunicações, curtimento de couros e similares, química, têxtil e 

estamparia e fabricação de produtos alimentares de grande porte, 

como laticínios, frigoríficos e fábrica de rações sendo que são 

totalmente incompatíveis com os usos residenciais, comerciais e de 

serviços de qualquer natureza. 

A 

  Ambiental  

IA Interesse Usos adequados como as áreas florestais, as áreas com ocupação em I 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 

50 

Ambiental Área de Preservação Permanente sujeitas à REURB, em áreas 

declivosas, destinadas à preservação e recuperação ambiental, áreas 

de nascentes e de abastecimento de água local, cursos de água, 

independente do seu porte. 

  Proteção Permanente  

PA 
Preservação 

Ambiental 

Áreas constituídas por usos vinculados à preservação ou recuperação 

da paisagem natural protegidas pela legislação ambiental federal, 

estadual e municipal, áreas de abastecimento urbano local, 

mananciais e potenciais áreas de preservação florestais. 

I 

  Expansão Urbana  

DE 
Expansão 

Urbana 

Áreas no interior do perímetro urbano e que sejam aptas ao processo 

de densificação e expansão urbana. 

Área inclusa na Transição do Perímetro Urbano municipal. 

I 

  Núcleo Rural  

NR 
Núcleo 

Rural 

Áreas destinadas aos usos de residenciais, comércios, serviços e 

atividades industriais I1 e I2, equipamentos públicos e institucionais, 

S1, S2 e S5, densificação e expansão urbana, mescladas com as 

atividades rurais do entorno, usos institucionais, podendo também ser 

sujeitas à aplicação da REURB. 

I 

  Servidão  

SV Vias 

Áreas restritas para a utilização em faixa de domínio e não edificantes 

de acordo com a hierarquia do sistema viário, que contempla vias 

nacional, estadual e municipal, destinadas para usos restritos 

conforme a legislação pertinente. 

Faixa de domínio de Linhas de Transmissão. 

I 

 

Art. 24-F. Para fins de aplicação no Plano Diretor de Nova Itaberaba as Possíveis Atividades Ausentes 

deverão ser vinculadas às atividades similares às respectivas tipologias do Art. 24-E, Alínea A, Quadro 

02 - Classificação dos usos e potencial poluidor aplicado ao zoneamento urbano no município de Nova 

Itaberaba (SC). 

 

Art. 24-G. Para fins de aplicação no Plano Diretor de Nova Itaberaba o Potencial Poluidor é vinculado 

à capacidade que a atividade possui em poluir o meio ambiente e causar a diminuição da qualidade de 

vida da sociedade e as transformações em relação aos fluxos de pessoas e veículos, bem como, os 

níveis de fumaça, fuligem, odores e ruídos gerados, além de outras transformações ambientais 

negativas. 
 

§ 1º. O Potencial Poluidor se divide em: I = Inexistente; B = Baixo; M = Médio; A = Alto. 
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§ 2º. A Lei Complementar n.º 140/2011 define quais são as atividades ou empreendimentos que 

causam ou possam causar impacto ambiental de âmbito local sujeitos ao licenciamento ambiental nos 

respectivos municípios brasileiros. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL 

 

5) DO PARCELAMENTO E DO USO DO SOLO URBANO 

 

5.1 Seção I: Do parcelamento do solo urbano 
 

5.1.1 Subseção I: Normas do parcelamento do solo urbano 
 

Art. 25. Os parcelamentos do solo que vierem a acontecer após a aprovação desta lei do Plano Diretor 

em Nova Itaberaba obedecerão às determinações de usos do solo urbano constantes na Classificação 

dos usos e das atividades no município de Nova Itaberaba (Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01) Classificação 

dos usos e Potencial Poluidor aplicado ao zoneamento urbano no município de Nova Itaberaba (Art. 

24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 24-G, § 1º e § 2º); Limites de utilização urbana, tais como os lotes 

mínimos, testadas mínimas, número máximo de pavimentos, coeficiente de aproveitamento máximo, 

taxas de ocupação máxima  e recuos frontais, laterais e de fundos mínimos (Art. 228, Alínea A, Quadro 

03). 
 

§ 1º. Considera-se loteamento a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com abertura 

de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das 

vias existentes, em conformidade com a Lei Federal n.º 6.766/1979 e Lei n.º 1.277/2020 que dispõe 

sobre o parcelamento urbano ou com destinação urbana no município de Nova Itaberaba. 
 

§ 2º. Considera-se desmembramento a subdivisão da gleba em lotes destinados a 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, em 

conformidade com a Lei Federal n.º 6.766/1979 e Lei n.º 1.277/2020 que dispõe sobre o parcelamento 

urbano ou com destinação urbana no município de Nova Itaberaba. 
 

§ 3º. Os novos loteamentos urbanos devem estar localizados em área contígua àqueles onde se 

desenvolve o atual processo de urbanização, evitando a formação de vazios, a descontinuidade urbana 

e a oneração do custo fixo das finanças públicas da cidade de Nova Itaberaba. 
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§ 4º. Os processos de ampliação do perímetro urbano, que abrigam as áreas de urbanização futura, no 

período de vigência desta legislação, ficam condicionados à existência do cumprimento da função 

social da propriedade no interior dos atuais limites urbanos ou em processos de revisão e de 

reelaboração deste Plano Diretor. 
 

§ 5º. Em nenhuma hipótese será possível a implantação de loteamentos ou demais usos urbanos como 

condomínios que não estejam integralmente no interior do perímetro urbano da cidade de Nova 

Itaberaba ou na sede do núcleo rural de Linha Garibaldi. 
 

§ 6º. Para fins de novos parcelamentos do solo nas glebas de terra localizadas em ambiente de 

Transição do Perímetro Urbano serão válidas e vinculadas aos usos previstos no meio rural, exceto se 

houver o esgotamento de áreas destinadas para a urbanização futura, no interior do perímetro urbano 

da cidade de Nova Itaberaba, conforme previsto no Capítulo V, Do Parcelamento e Uso do Solo Urbano, 

Seção II, Do Uso do Solo Urbano, Subseção IX, Das Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU). 
 

§ 7º. Todos os novos loteamentos urbanos implantados em Nova Itaberaba, após a entrada em vigor 

desta legislação, devem possuir documentação prévia adequada para a instalação e seguir as 

determinações previstas na Lei Federal n.º 6.766/1979; Lei n.º 10.257/2001 quanto ao cumprimento 

da função social da cidade e da propriedade urbana; Lei n.º 12.587/2012 que Institui as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana; Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); Lei n.º 

12.608/2012; Código Florestal Brasileiro e Alterações Posteriores - Leis n.ºs 12.651/2012 e 

12.727/2012 e Lei n.º 1.277/2020 que dispõe sobre o parcelamento urbano ou com destinação urbana 

no município de Nova Itaberaba, e dá outras providências atrelado, ainda, ao Capítulo II, Estratégias, 

Estratégia I, Do cumprimento da função social da propriedade desta legislação. 
 

§ 8º. Os usos dos novos loteamentos urbanos contemplados nesta legislação do Plano Diretor não 

podem conflitar com o Capítulo V, Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do Uso do Solo 

Urbano, Subseção VII, Das Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) e áreas 

com potenciais para preservação natural e ambiental, as que prevalecerão sobre as demais. 

 

Art. 25-A. Em conformidade com o Art. 2º, da Lei n.º 14.285, de 29 de dezembro de 2021, no que 

dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, especificamente na Área Urbana Consolidada (AUC), 

tem-se a seguinte configuração: XXVI - Área Urbana Consolidada (AUC) composta por aquela que 

atende os seguintes critérios: 
 

A) Estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal 

específica. 
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B) Dispor de sistema viário implantado. 
 

C) Estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados. 
 

D) Apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações 

residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços. 
 

E) Dispor de, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados: 
 

1) Drenagem de águas pluviais. 
 

2) Esgotamento sanitário. 
 

3) Abastecimento de água potável. 
 

4) Distribuição de energia elétrica e iluminação pública. 
 

5) Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. 

 

Art. 26. No parcelamento dos novos loteamentos serão consideradas as seguintes obras mínimas a 

serem implantadas: acessos viários pavimentados e acessíveis e ruas pavimentadas com passeio 

acessível; redes de saneamento básico; rede de energia elétrica; rede de água potável; infraestrutura 

de meio fio; rede de drenagem pluvial e áreas de uso institucional, sendo que todas as infraestruturas 

deverão atender às determinações vigentes deste Plano Diretor e legislações complementares, como 

a Lei Federal n.º 6.766/1979. 
 

§ 1º. Em período anterior à entrega do loteamento, por ocasião da vistoria final do Órgão competente 

da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba para a liberação da posterior utilização, ficarão caucionados 

40,00% (quarenta por cento) dos lotes até o cumprimento pleno dos quesitos vinculados à 

infraestrutura listados neste Artigo em favor da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 
 

§ 2º. No parcelamento dos novos loteamentos deve-se considerar a miscigenação dos usos do solo, 

tais como residencial, comercial e de serviços que se caracterizam como predominantes, evitando a 

monofuncionalidade urbana; portanto, não necessitam ser exclusivos para o uso residencial 

unifamiliar; inclusive, as edificações podem exercer a função mista desde que estejam em 

conformidade com este Plano Diretor, portanto, que não gere conflitos de usos com a vizinhança. 
 

§ 3º. Os novos loteamentos não podem interferir na funcionalidade da sequência natural e 

continuidade do sistema viário nem nas suas respectivas faixas de domínio e área não edificante, entre 

as quais estão as rodovias BR 282, Rodovia estadual Itaberaba até a ligação da rua Maria Luiza Ferla; 

de acesso urbano denominada rua Ernesto Piazza e demais rodovias municipais de acesso urbano, vias 

intermunicipais e municipais. 
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Art. 27. No caso da aplicação da Lei de Regularização Fundiária Urbana (REURB) Lei n.º 13.465/2017, 

poderá adotar medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos 

núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes por 

agrupamento de unidades territoriais e a urbanização poderá ser simplificada e progressiva. 
 

§ 1º. No caso de a regularização fundiária abranger uma Área de Preservação Permanente de curso de 

água ou declividade será exigida a anuência do Órgão Gestor da unidade, por meio de estudo técnico 

que comprove que tais intervenções implicam na melhoria das condições ambientais em relação à 

situação de ocupação informal anterior. 
 

§ 2º. No caso de a regularização fundiária abranger uma Área de Preservação Permanente de curso de 

água ou declividade e a ocupação estiver situada e acrescida em área de riscos geotécnicos, de 

inundações ou de outros riscos especificados em lei, será exigida também, o Estudo Técnico de Risco 

que demonstre a possibilidade de eliminação, de correção ou de administração de riscos na parcela 

por eles afetada no território municipal, conforme a Lei 13.465/2017. 
 

§ 3º. Os processos de reurbanização poderão ser implementados em etapas, abrangendo o núcleo 

urbano informal de forma total ou parcial; as obras de implantação de infraestrutura essencial, de 

equipamentos comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, poderão ser 

realizadas antes, durante ou após a conclusão da regularização fundiária urbana. 
 

§ 4º. Os processos de instalação de equipamento de infraestrutura podem se restringir apenas ao 

consórcio de duas infraestruturas mínimas, como a rede de abastecimento de água e de energia 

elétrica, sendo que as demais podem ser progressivas. 
 

§ 5º. Em casos de disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para prestação de serviço público 

de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica ou outros serviços 

públicos é obrigatório aos beneficiários da Regularização Fundiária Urbana (REURB) realizar a conexão 

da edificação à rede de água, coleta de esgoto ou distribuição de energia elétrica e adotar as demais 

providências necessárias à utilização do serviço, salvo disposição em contrário em legislação municipal. 

 

Art. 28. Para fins desta legislação considera-se loteamento toda a área contígua em prolongamento 

de vias e demais infraestruturas públicas, em vias projetadas ou desmembramento de imóveis com 

igual ou mais de 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados) de área urbanizável, localizada no interior 

do perímetro urbano da cidade de Nova Itaberaba, em área identificada com Zona de Densificação e 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 

56 

Expansão Urbana (ZDEU), conforme Capítulo V, Seção II, Subseção IX, Das Zona de Densificação e 

Expansão Urbana (ZDEU) desta legislação. 
 

§ 1º. No caso da implantação de loteamento no núcleo rural da Linha Garibaldi, a infraestrutura 

mínima, tamanho de lote, número de lotes, área institucional e demais características serão definidas 

pelo Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba, podendo ser simplificado, não sendo 

necessário seguir os parâmetros da Seção I, Subseção I, Normas para o Parcelamento do Solo Urbano 

deste Plano Diretor. 
 

§ 2º. No caso da implantação de loteamento no núcleo rural da Linha Garibaldi, o Conselho Municipal 

do Plano Diretor de Nova Itaberaba poderá exigir a aplicação da Lei n.º 1.277/2020 que dispõe sobre 

o parcelamento urbano ou com destinação urbana no município de Nova Itaberaba, e dá outras 

providências. 
 

§ 3º. No caso da implantação de loteamentos e novos usos do solo no núcleo rural da Linha Garibaldi 

a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba pode regulamentar estas utilizações por meio de 

zoneamento urbano a ser regulamentado em período da vigência desta legislação. 

 

Art. 29. Em projetos de parcelamento do solo, a exigência mínima de áreas para o sistema viário, de 

equipamentos públicos, comunitários e urbanos será proporcional à densidade proposta para o 

empreendimento, respeitando o mínimo de 35,00% (trinta e cinco por cento) da área parcelável 

contínua em conformidade com a Lei n.º 6.766/1979 e suas alterações, Capítulo II, Dos Requisitos 

Urbanísticos para Loteamentos, Artigo 4º, IV, § I. 
 

§ 1º. Os novos loteamentos deverão deixar os locais adequados e de forma contínua para a 

implantação de equipamentos públicos e áreas verdes sendo que, individualmente, estes espaços não 

poderão ser em áreas desfavorecidas à funcionalidade do loteamento, tampouco em maior 

declividade no ambiente a ser parcelado. 
 

§ 2º. Não serão aceitas áreas institucionais descontínuas ao loteamento em implantação como forma 

de evitar prejuízos quanto à localização e em função das características de isolamento da área 

institucional no novo loteamento. 
 

§ 3º. A localização dos equipamentos públicos, comunitários e urbanos e os respectivos traçados do 

sistema viário dos parcelamentos dos solos obedecerão às diretrizes definidas pela Lei n.º 1.277/2020 

que dispõe sobre o parcelamento urbano ou com destinação urbana no município de Nova Itaberaba, 

e dá outras providências e do Conselho Municipal do Plano Diretor do município, considerando as 
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potencialidades de utilização em função das características físicas, integração e conectividade viária e 

espacial. 

 

Art. 29-A. Nos novos loteamentos urbanos instituídos em Nova Itaberaba, no período de vigência desta 

legislação, a iluminação pública deverá ser de Diodo Emissor de Luz (Light Emitting Diode – LED), 

visando à sustentabilidade urbana, segurança pública, qualidade de vida dos usuários e a economia do 

erário público municipal. 

 

Art. 30. Em novos loteamentos urbanos de usos mistos, as áreas destinadas para Zona de Produção 

Econômica Industrial (ZPEI) poderão ser de, no máximo, 10,00% (dez por cento), visando à 

miscigenação dos usos do solo urbano, podendo este uso ser em edificação vertical de até 2 (dois) 

pavimentos, conforme potencial de uso e restrições contidas no Art. 228, Alínea A, Quadro 03, deste 

Plano Diretor. 
 

Parágrafo Único: Os lotes urbanos em novos loteamentos destinados para Zona de Produção 

Econômica Industrial (ZPEI), enquadrada em Indústria Muito Leve (I1), de pequeno porte, deverão ter, 

ao menos, um afastamento lateral de 4m (quatro metros) visando o estacionamento interno de 

veículos; os usos não poderão conflitar com a vizinhança, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadros 01, 

Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02, Art. 228, Alínea A, Quadro 03 e Art. 228-A, Alínea A, Detalhamento dos 

limites de usos [7] desta legislação. 

 

Art. 31. Os novos loteamentos urbanos somente serão liberados pelo Órgão responsável da Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba, com base em informações técnicas da Concessionária Municipal de 

Águas, após a comprovação da capacidade de fornecimento de água para todos os usuários potenciais 

em função da expectativa de consumo desses novos loteamentos, em conformidade com a Lei n.º 

1.277/2020. 

 

Art. 32. Nos critérios para parcelamento do solo urbano de forma mais simplificada poderão ser 

aplicadas às diretrizes de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), Lei n.º 10.257/2001 ou, se for o 

caso, as da Regularização Fundiária Urbana (REURB) Lei n.º 13.465/2017, incluindo a sede do núcleo 

rural de Linha Garibaldi. 
 

§ 1º. As áreas públicas e privadas destinadas a Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou 

Regularização Fundiária Rural e Urbana (REURB) poderão receber um processo de parcelamento 

simplificado e progressivo conforme a Lei Federal n.º 6.766/1979, Lei Federal n.º 10.257/2001 e 
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13.465/2017 com vistas à garantir a viabilidade de planos específicos de urbanização ou promover a 

regularização de parcelamentos informais, segundo o Capítulo II, Estratégia I desta legislação. 
 

§ 2º. Os lotes urbanos destinados para a Habitação de Interesse Social (HIS) com padrões de 

urbanização diferenciados deverão ter dimensões mínimas de 200m2 (contendo, no mínimo, 10m de 

frente), proporcionando uma urbanização mais econômica e compacta para os munícipes de Nova 

Itaberaba. 
 

§ 3º. Nos novos loteamentos, as áreas de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou Regularização 

Fundiária Urbana (REURB) a coordenação da implantação ficará sob a tutela do Poder Executivo 

Municipal, em parceria com associações de moradores e entidades integradas por pessoas com renda 

mais restrita, em conformidade com a regulamentação vigente. 
 

§ 4º. Nos novos loteamentos urbanos, os usos previstos nas áreas de Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS) ou Regularização Fundiária Rural e Urbana (REURB) estão contemplados no Capítulo V, Do 

Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do Uso do Solo Urbano, Subseção VI, Das Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) e Seção III, Das Demais Intervenções Urbanísticas, Subseção II, Das 

Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF). 

 

Art. 33. Não será permitido o parcelamento do solo urbano para distintas finalidades em Zona de 

Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP), conforme o Capítulo V, Seção II, Subseção 

VII desta legislação, exceto se justificada a sua finalidade pública e inserida na Lei n.º 13.465/2017. 

 

Art. 34. Todos os novos projetos de parcelamento do solo localizados no interior do perímetro urbano 

de Nova Itaberaba deverão ser elaborados e assinados por profissional habilitado e credenciados em 

Entidade de Classe competente, em conformidade com o Capítulo II, Requisitos Técnicos Gerais, da Lei 

Municipal n.º 1.277/2020. 

 

Art. 35. Atipicamente, o município pode receber terrenos urbanizados destinados à venda futura como 

execução de parte das obras previstas na legislação de parcelamento do solo urbano ou para a 

complementação das obras, desde que tenham as seguintes características: 
 

I. A área recebida seja contígua ao loteamento a ser implantado, portanto, não em área descontínua, 

inclusive em contato com o sistema de arruamento do novo loteamento. 
 

II. O valor da área recebida seja compatível com os investimentos orçados para as obras de 

urbanização. 
 

III. A conclusão das obras não seja de necessidade imediata. 
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IV. Os recursos obtidos com a venda sejam depositados em conta exclusiva vinculada à 

complementação das obras do novo loteamento. 

 

Art. 35-A.  No caso da não efetivação do enunciado do Art. 35, se aplicam as demais determinações 

desta e da Lei n.º 1.277/2020, que dispõe sobre o Parcelamento Urbano ou com Destinação Urbana, 

no seu Capítulo III, Loteamento de Padrão Geral, Seção I, Equipamentos Urbanos. 

 

Art. 36. Na aplicação do Art. 35 desta Lei, o Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba poderá 

instituir o instrumento da Lei n.º 10.257/2001, Estatuto da Cidade, denominado de Operações Urbanas 

Consorciadas, ou Consórcio Imobiliário, coordenado pelo Poder Executivo, o qual tem como objetivo 

a contrapartida a ser exigida dos proprietários ou investidores privados em função dos benefícios 

decorrentes dos processos de urbanização na cidade de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: Em caso de necessidade em função da aplicabilidade, a regulamentação por Lei 

própria do instrumento do Estatuto da Cidade denominado de Operações Urbanas Consorciadas ou 

Consórcio Imobiliário deve acontecer em período de vigência desta legislação. 

 

Art. 37. Na aplicação do Capítulo V, Seção I, Do Parcelamento do Solo Urbano, Subseção I, Normas 

para o Parcelamento do Solo Urbano desta lei, o Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba, com o 

aporte do Conselho Municipal do Plano Diretor deve requerer um Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV) com as respectivas medidas mitigatórias e compensatórias em favor do município, conforme 

prevê a Lei n.º 10.257/2001. 

 

Art. 38. Após a regularização do loteamento, as novas edificações neste somente serão autorizadas 

pelo Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba somente se a escritura do lote 

urbano estiver em nome do proprietário legítimo, legalmente constituído em Cartório de Registro de 

Imóveis, não sendo possível apenas contratos entre as partes, ou seja, entre o loteador e o comprador. 

 

Art. 39. Os condomínios residenciais unifamiliares ou multifamiliares, bem como as áreas de chácaras 

de usos urbanos não devem ser incentivados no interior do perímetro urbano da cidade de Nova 

Itaberaba, conforme o Capítulo VI, pontos e polígono do enunciado da Seção I, para evitar a 

descontinuidade do sistema viário, descontinuidade e oneração na implantação das demais redes de 

infraestrutura, desintegração urbana e a geração de aumento dos custos fixos da cidade. 
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Art. 39-A. O enunciado do Art. 37 também se aplica à Transição do Perímetro Urbano de Nova 

Itaberaba, conforme dispositivos de usos contidos no Capítulo VI, Subseção I, Da Transição do 

Perímetro Urbano de Nova Itaberaba e Seção II, Distrito e Perímetro Urbano da Linha Garibaldi. 

 

Art. 40. Em caso atípico de autorização para a instalação de condomínio unifamiliar ou multifamiliar, 

as áreas de uso comum terão proporção mínima de 50,00% (cinquenta por cento) da área total do 

condomínio e os serviços de abastecimento de água potável, energia elétrica, esgotamento de águas 

pluviais, disposição final do esgoto sanitário e resíduos domésticos serão implantados e mantidos pelos 

próprios condôminos, portanto, sem o aporte financeiro ou de infraestrutura da Prefeitura Municipal 

de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. Em caso atípico de autorização para a instalação de condomínio unifamiliar ou multifamiliar 

somente serão liberados pela Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba a partir da disponibilidade de 

informações técnicas da Concessionária Municipal de Água comprovando a capacidade de 

fornecimento de água para todos os potenciais usuários em função da expectativa de consumo da 

população a ser instalada. 
 

§ 2º. Em caso atípico de instalação de condomínio residencial unifamiliar, a liberação será feita 

exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba contando com o aporte consultivo do 

Conselho Municipal do Plano Diretor, que poderá solicitar estudo técnico sobre os impactos e 

interferências, como o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) sendo as custas por conta do investidor. 
 

§ 3º. No caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações 

administrativas e direitos reais sobre a coisa alheia em benefício do poder público, da população e da 

proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção 

de muros, incluído pela Lei n.º 13.465/2017 e disposta no § 4º, III-A.; Art. 4º, Dos Requisitos 

Urbanísticos para Loteamento, Capítulo II, da Lei n.º 6.766/1979. 

 

Art. 41. Os novos loteamentos urbanos terão lotes com dimensões diferenciadas, conforme as 

determinações de cada classificação de usos e atividades contidas no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 - 

Classificação dos usos e das atividades no município de Nova Itaberaba; Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 

- Classificação dos usos e potencial poluidor aplicado ao zoneamento urbano no município de Nova 

Itaberaba (SC); Art. 228, Alínea A, Quadro 03 - Limites de usos urbanos no município de Nova Itaberaba. 

 

Art. 42. Para além dos dispositivos dispostos no Capítulo V, Parcelamento do Solo Urbano, Seção I, Do 

Parcelamento do Solo Urbano, Subseção I, Normas do Parcelamento do Solo Urbano, desta legislação, 
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os novos loteamentos urbanos seguem as determinações legais da Lei n.º 1.277/2020, que dispõe 

sobre o parcelamento urbano ou com destinação urbana no município de Nova Itaberaba, e dá outras 

providências. 

 

5.2 Seção II: Do uso do solo urbano 

 

5.2.1 Subseção I: Dos Índices Urbanísticos 
 

Art. 43. A definição dos índices urbanísticos está vinculada ao controle dos adensamentos construtivos 

em área com infraestrutura viária instalada ou área subutilizada, ainda naquelas relacionados aos 

espaços de densificação e expansão urbana, acessibilidade, mobilidade, insolação, ventilação e 

capacidade de suporte do solo; inclui também os resíduos sólidos e líquidos gerados nas respectivas 

edificações, a geração de tráfego e a conectividade urbana de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. Os parâmetros dos índices urbanísticos desta legislação estão vinculados à Lei n.º 1.194/2018, 

que dispõe sobre as normas que regulam as edificações no município de Nova Itaberaba, estado de 

Santa Catarina e dá outras providências. 
 

§ 2º. Os parâmetros urbanísticos aplicados aos lotes urbanos do município de Nova Itaberaba devem 

seguir as especificações do Art. 228, Alínea A, Quadro 03 e informações contemplares, conforme os 

seguintes itens: 
 

I. Lote mínimo. 
 

II. Testada mínima. 
 

III. Número máximo de pavimentos. 
 

IV. Coeficiente de aproveitamento máximo. 
 

V. Taxa de ocupação máxima. 
 

VI. Afastamento frontal, lateral e de fundos. 
 

VII. Vagas para estacionamento em equipamentos públicos. 

 

Art. 44. O coeficiente de aproveitamento é o quociente entre o somatório das áreas construídas 

cobertas e a área do terreno multiplicado por 100; relaciona-se com a implantação da edificação e, 

para cada zoneamento, deve-se observar o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
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§ 1º. O coeficiente de aproveitamento básico representa o potencial construtivo e econômico de 

qualquer propriedade e para cada zoneamento, deve-se observar o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste 

Plano Diretor. 
 

§ 2º. O coeficiente de aproveitamento mínimo, determina a ociosidade ou subutilização do imóvel 

urbano e estabelece o aproveitamento abaixo do qual se considera que a propriedade cumpre a sua 

função social, neste caso, estando sujeita à aplicação dos instrumentos de desenvolvimento urbano 

previstos no Estatuto da Cidade, conforme cada caso a seguir, especificado e regulamentado em 

período de vigência do atual Plano Diretor: 
 

I. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios. 
 

II. Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo. 
 

III. Desapropriação com Pagamentos em Títulos da Dívida Pública. 
 

§ 3º. Para fins do cálculo do coeficiente de aproveitamento não se computam as áreas de subsolo, 

sobreloja, mezaninos, caixas de água e sacadas com área inferior a 10,00% (dez por cento) do 

pavimento em que se situarem; para cada zoneamento deve-se observar o Art. 228, Alínea A, Quadro 

03 deste Plano Diretor. 
 

§ 4º. As fachadas, marquises, vitrinas, sacadas e corpos avançados e similares devem seguir as 

determinações da Lei n.º 1.194/2018, que dispõe sobre as normas que regulam as edificações no 

município de Nova Itaberaba, estado de Santa Catarina e dá outras providências, descritas no Capítulo 

II, das Condições Específicas dos Complementos da Edificação, entre as Seções I e V. 

 

Art. 45. A taxa de ocupação é a relação percentual entre a projeção horizontal da área construída e a 

área do terreno em que a edificação é implementada; para cada zoneamento, deve-se observar o Art. 

228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
 

§ 1º. No cálculo da taxa de ocupação não se computam as áreas de subsolo, pérgolas, marquises e 

sacadas com até 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura; para cada zoneamento, deve-se 

observar o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
 

§ 2º. Não será permitido o balanço de elementos da edificação sobre as áreas externas ao terreno, 

exceto as marquises frontais. 
 

§ 3º. As marquises deverão possuir uma altura mínima de 3,00m (três metros) acima do nível do 

passeio tomando como referência o ponto mais elevado, com cobrimento máximo de 2/3 (dois terços) 

do passeio, em conformidade com a Lei n.º 1.194/2018, que dispõe sobre as normas que regulam as 
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edificações no município de Nova Itaberaba, estado de Santa Catarina e dá outras providências, no 

Capítulo II, das Condições Específicas dos Complementos da Edificação, na Seção II, das Marquises. 
 

§ 4º. As marquises não deverão prejudicar a fixação de equipamentos públicos, iluminação pública, 

postes ou rede de energia elétrica, mobiliário ou arborização urbana bem como a adequada 

visualização de placas informativas e do sistema viário. 
 

§ 5º. Todas as edificações destinadas às atividades econômicas no pavimento térreo, previstas no Art. 

24-A, Alínea A, Quadro 01, como C1, C2, C3 (comércio), S1, S2, S3, S4, S5 (serviços) e I1 (uso Industrial 

Muito Leve) poderão instalar toldos de proteção contra o sol sobre o passeio público, desde que a 

altura mínima a partir do solo não seja inferior a 2,20m (dois metros e vinte centímetros) do nível mais 

elevado do terreno e não ultrapasse a largura do passeio público e da frontal do lote. 

 

Art. 46. Para o cálculo do número máximo de pavimentos (Art. 228, Alínea A, Quadro 03), o pé direito 

admitido será de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), exceto no pavimento térreo dos usos 

não residenciais (Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02, Códigos R3, C, S e I), conforme a Lei n.º 1.194/2018, 

que dispõe sobre as normas que regulam as edificações no município de Nova Itaberaba, estado de 

Santa Catarina e dá outras providências. 

 

Art. 47. Todas as edificações no interior do perímetro urbano de Nova Itaberaba, com mais de 

100,00m2 (cem metros quadrados) deverão possuir infraestrutura coletora e de depósito destinada à 

captação de água da chuva para fins de higienização de pátios, calçadas, ajardinamentos e demais 

usos. 

 

Art. 48. Para os afastamentos laterais dos lotes, todas as edificações com altura inferior às 

estabelecidas no Art. 228, Alínea A, Quadro 03 obedecerão a uma distância mínima de 1,50m (um 

metro e cinquenta centímetros) a partir da projeção mais avançada da edificação excetuando-se as 

projeções de beirais, na ausência de parede geminada. 
 

§ 1º. A altura das edificações é computada com base no nível do terreno no local até o topo da 

edificação, excluídos o subsolo, chaminés ou antenas de cobertura. 
 

§ 2º. A exceção para a distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para os 

afastamentos laterais dos lotes está vinculada às Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI), que 

deverá ser de 4,00m (quatro metros), conforme o Art. 228, Alínea A, Quadro 03.  
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Art. 49. Todas as edificações para finalidades diversas previstas no zoneamento urbano poderão ter 

até 6 (seis) pavimentos, conforme estabelece o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
 

§ 1º. A verticalização urbana na cidade de Nova Itaberaba deve ser condicionada aos seguintes fatores: 

condições e capacidade de abastecimento de água potável; capacidade de instalação de infraestrutura 

para escoamento das águas pluviais; infraestrutura de vias e respectivo gabarito que permita a 

mobilidade adequada; espaço adequado para a instalação de passeio público que permita a 

acessibilidade adequada ao ambiente da edificação. 
 

§ 2º. Após a entrada da vigência desta Lei, o Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba, em 

nenhuma hipótese, liberará a Certidão de Habite-se para novas edificações verticais acima do segundo 

pavimento e edificações com funções de R3, C1, C2, C3, S1, S2, S3, S4, S5, Z, I1, I2, I3 e I4 (Art. 24-A, 

Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02) se as mesmas não possuírem projeto preventivo 

contra incêndio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros e Alvará Sanitário. 

 

Art. 50. Após a entrada em vigor deste Plano Diretor será proibida a instalação e ligação de energia 

elétrica e de rede de água para edificações que não possuam a Certidão de Habite-se emitido pela 

Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único. As demais prerrogativas em relação à liberação da Certidão de Habite-se estão 

previstas na Lei n.º 1.194/2018, no Capítulo IV, Habite-se, entre os Art. 28 até o Art. 32. 

 

Art. 51. Em edificações verticais com até 4 (quatro) pavimentos não é obrigatória a instalação de 

elevadores; entretanto, devem ser providas de rampas adequadas para a acessibilidade em piso 

térreo, de acordo com a ABNT - NBR 9050 voltadas particularmente às pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida, assim como aos transeuntes em geral. 
 

§ 1º. Considera-se para fins desta legislação, edificações verticais, de usos multifamiliar ou misto, 

aquelas que possuem plano no qual a construção foi dividida mais do que 3 (três) vezes, ou seja, do 

segundo pavimento ou mais, computando o térreo. 
 

§ 2º. Considera-se uma exceção ao enunciado do Art. 51, desta lei, o enunciado da Lei n.º 1.194/2018, 

Capítulo IX, Edificações de Uso Assistencial, Art. 187, no qual as edificações de uso assistencial à 

velhice, infância, indigente, estudante, trabalhador e outros, sem regime pleno ou parcial de internato, 

no IV, que fica vedada a execução de edificação de mais de dois pavimentos, sem a implantação de 

elevador, quando for destinada à velhice. 
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§ 3º. As edificações verticais com mais de 4 (quatro) pavimentos devem ter a infraestrutura de 

elevadores, conforme o enunciado da Lei n.º 1.194/2018, Título IV, das Normas Técnicas, Capítulo I, 

das Condições Gerais Relativas à Edificação, Art. 82, obrigatoriedade de assentamento de elevadores 

é regulada, de acordo com o tipo de uso da edificação e o número de pavimentos, pela Tabela IV, com 

número mínimo de elevadores de 1 ou 2. 

 

Art. 52. Todas as determinações deste Plano Diretor relacionadas aos usos, recuos frontais, laterais, 

de fundos, taxas de ocupação e permeabilização e número máximo de pavimentos devem ser 

cumpridas de acordo com cada especificidade de seus zoneamentos e áreas descritos nos Art. 24-A, 

Alínea A, Quadro 01, Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 228, Alínea A, Quadro 03 desta legislação. 

 

Art. 53. O afastamento frontal mínimo, com área não edificável, respeitada às faixas marginais de 

domínio nas edificações localizadas em áreas aptas para usos multifuncionais, tais como residências, 

comércios, serviços e pequenas atividades industriais (Zonas Residenciais Predominantes - ZRP, Zona 

Residencial Mista e de Produção Econômica - ZRM e Zonas de Densificação e Expansão Urbana - ZDEU), 

será: 
 

I. De 4,00m (quatro metros) para os usos previstos no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 do tipo R1, R2 e 

R3. 
 

II. De até 2,00m (dois metros) para os usos previstos no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 do tipo C1, C2 

e C3. 
 

III. De 1,00m (um metro) para os usos previstos no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 do tipo ZEIS. 
 

IV. De até 2,00m (dois metros) para os usos previstos do tipo S1, S2 e S4 (Art. 24-A, Alínea A, Quadro 

01). 
 

V. De até 4,00m (quatro metros) para os usos previstos do tipo S3 e S5 (Art. 24-A, Alínea A, Quadro 

01). 
 

VI. De 2,00m (dois metros) para os usos atípicos previstos do tipo ZIAPP (Art. 24-A, Alínea A, Quadro 

01). 
 

VII. De 1,00m (um metro) para os usos previstos do tipo Z (Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, 

Alínea A, Quadro 02). 
 

VIII. De 5,00m (cinco metros) para os usos industriais previstos do tipo I1, I2, I3 e I4 (Art. 24-A, Alínea 

A, Quadro 01). 
 

IX. De 2,00m (dois metros) para os usos previstos do tipo NR (Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01). 
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Art. 53-A.  Nas Zonas Residenciais Mistas e de Produção Econômica (ZRMPE), com perspectiva de uso 

misto, tanto horizontal quanto vertical, não existe a necessidade de recuo frontal (alinhamento 

predial), como forma de facilitação da acessibilidade dos transeuntes à edificação ou a atividade 

econômica, conforme o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 e Art. 228-A, Alínea A, Detalhamento dos limites 

de usos [6] desta legislação. 

 

Art. 53-B. A existência de recuo frontal em Zonas Residenciais Mistas e de Produção Econômica 

(ZRMPE), com perspectiva de uso misto, tanto horizontal quanto vertical, depende de análise técnica 

de Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, em função da(s) tipologia(s) de 

uso(s) que a edificação irá exercer sobre o lote urbano. 

 

Art. 54. As edículas e demais abrigos estão dispensados dos afastamentos laterais e de fundos, desde 

que possuam 1 (um) único pavimento. 

 

Art. 55. Em casos onde é admitida mais de uma edificação isolada em mesmo lote urbano as 

construções deverão conservar entre elas um afastamento mínimo equivalente a 2,00m (dois metros) 

para as edificações com até 2 (dois) pavimentos e de, no mínimo, 4,00m (quatro metros) para 

edificações entre 3 e 6 pavimentos. 

 

Art. 56. As rampas de acesso às edificações devem localizar-se no interior dos lotes urbanos, sem 

obstruir ou interromper a sequência contínua do passeio público nem a via pública destinada à livre 

mobilidade e acessibilidade dos transeuntes. 
 

§ 1º.  As rampas de acesso às edificações devem seguir as determinações dos enunciados da Lei n.º 

1.194/2018, Título IV, das Normas Técnicas, Capítulo I, das Condições Gerais Relativas à Edificação, no 

Art. 80, das rampas de acesso vencendo altura superior a 3,00m (três metros) deverão ter patamar 

intermediário com profundidade mínima igual à largura. 
 

§ 2º.  As rampas de acesso às edificações deverão seguir as determinações dos enunciados da Lei n.º 

1.194/2018, no Capítulo II, das Condições Específicas dos Complementos da Edificação, na Seção VI, 

dos Meio Fio e Passeios, no Art. 126, no qual o passeio em logradouro público na frente de terrenos 

edificados ou não, obedecerá o padrão definido pelo Órgão competente e a seguinte disposição: I - 

Não poderá ter degraus ou rampas de acesso às edificações. 

 

Art. 57. Todas as edificações, como escolas, unidades de saúde, centros de recuperação de idosos e 

similares que recebem sistematicamente pessoas com deficiências e com mobilidade reduzida, devem 
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ter uma vaga para o estacionamento interno, com acessibilidade adequada à área operacional da 

edificação. 
 

Art. 58. Todas as edificações implementadas no período de vigência desta Lei que apresentarem 

desconformidade com os índices urbanísticos previstos no Art. 228, Alínea A, Quadro 03 ficam sujeitas 

à regulamentação em prazo a ser estabelecido pela Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba para cada 

caso, com custos sob a responsabilidade do causador da transgressão. 
 

Parágrafo Único: As desconformidades do enunciado no Art. 58 são contempladas na Lei n.º 

1.194/2018, Capítulo V, Das Penalidades, entre os Art. 33 até o Art. 43, quando versam sobre os índices 

urbanísticos. 

 

5.2.2 Subseção II: Das Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) 
 

Art. 59. As Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) é composta por edificações com diferentes 

padrões e portes construtivos e com finalidade de moradia; abrangem as unidades unifamiliares, 

edificações exclusivas para fins residenciais inclusive de Habitação de Interesse Social (HIS) e de 

edificações que possuem a função de residências multifamiliares, horizontais ou verticais e as suas 

respectivas funções secundárias, representadas por atividades econômicas desde que não causem 

incomodidade à vizinhança. 
 

Parágrafo Único: Os usos das Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) estão em conformidade com o 

Capítulo II, Estratégias, Estratégia I, Do cumprimento da função social da cidade e da propriedade, Art. 

07 desta legislação e são identificadas pelos seguintes setores espaciais urbanos: 
 

I. Loteamento Batistello. 
 

II. Loteamento Colina do Sol I. 
 

III. Setor urbano Sul da cidade de Nova Itaberaba, com base na rua José Marocco e imediações. 
 

IV. Setor urbano Leste da cidade de Nova Itaberaba, com base na rua José Marocco e imediações. 
 

V. Setor urbano Nordeste da cidade de Nova Itaberaba, com base na rua Anir Zauza e imediações. 
 

VI. Setor urbano do final da rua Cirilo Zanella, ao norte e imediações. 
 

VII. Setor urbano da rua Sete de Setembro e imediações. 
 

VIII. Setor urbano Noroeste no Loteamento Nédio Ortigara. 
 

IX. Setor urbano Nordeste, nos Loteamentos Mória 01, ainda sem aprovação na Prefeitura Municipal 

de Nova Itaberaba e Loteamento Mória 02. 
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Art. 60. As edificações localizadas nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) da cidade de Nova 

Itaberaba poderão ser isoladas ou geminadas, desde que não prejudiquem a qualidade de vida dos 

usuários ou gerem conflitos de vizinhança. 

 

Art. 61. Nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) os usos prioritários serão o Unifamiliar e 

Multifamiliar (R1 e R2), conforme especificado no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 deste Plano Diretor. 
 

§ 1º. Todos os usos previstos nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) devem estar contemplados 

e em conformidade com o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 deste Plano Diretor de Nova Itaberaba. 
 

§ 2º. O afastamento frontal mínimo nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) será de 2,00m (dois 

metros) para diversas finalidades, como a cobertura vegetal e revestimentos, considerando a 

acessibilidade e a qualidade de vida dos munícipes. 

 

Art. 62. No caso de uso não residencial conjugado com o uso residencial, o pavimento térreo sempre 

deverá ter acesso independente ou individual a ambas as áreas localizado neste pavimento. 

 

Art. 63. Nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) dos novos loteamentos, o tamanho mínimo de 

cada lote será de 360,00m2 (trezentos sessenta metros quadrados), com dimensões predominantes de 

12,00m de frente por 30,00m de fundo (doze por trinta) e, no máximo, de 600m2 (seiscentos metros 

quadrados) considerando dimensões predominantes de 20,00m de frente x 30,00m de fundo (vinte 

por trinta) (Art. 228, Alínea A, Quadro 03). 

 

Art. 64. Nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP), o número máximo de pavimentos nas 

edificações será de 4 (quatro), condicionados ao estudo técnico de capacidade de abastecimento de 

água pelo Sistema Municipal de Abastecimento de Água, capacidade de lançamento de águas servidas 

e dos demais critérios técnicos previstos no Capítulo V, Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, 

Seção I, do Parcelamento do solo urbano, Subseção I, das Normas do parcelamento do solo urbano, 

Art. 49, § 1º e no Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
 

Parágrafo Único: Nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP), a instalação de infraestrutura de 

elevador segue o enunciado do Capítulo V, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção I, Dos Índices 

Urbanísticos, Art. 51, § 1º deste Plano Diretor. 

 

Art. 65. O Comércio Local, o Serviço Local (C1 e S1 – Quadro 02) e o Serviço Institucional (S5 – Quadro 

02), podem ser instalados nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP); este último, especificamente, 

para as atividades de inexpressivo e médio impacto ambiental (Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02) desde 
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que passem por uma análise prévia e aprovação do Órgão competente de Prefeitura Municipal de 

Nova Itaberaba; os demais usos ficam expressamente proibidos. 
 

§ 1º. Os 13 (treze) lotes urbanos localizados no Loteamento Colina do Sol I em contato direto com a 

rua Frey Liberato e margem da rua Basílio Daniel, são permitidos usos mistos de Comércio Local (C1), 

Comércio Urbano (C2), Serviço Local (S1) e Serviço Urbano (S2), mesclados com o uso residencial do 

tipo Unifamiliar (R1), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02). 
 

§ 2º. Os 13 (treze) lotes urbanos mencionados no Art. 65, § 1º desta legislação devem ter, no máximo, 

2 (dois) pavimentos sendo o térreo mais 1 (um), como forma de não obstruir a ventilação e a vista da 

paisagem das edificações que se encontram ao fundo destes lotes urbanos. 

 

Art. 66. Os Usos Especiais (Z) descritos no Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 poderão ser instalados em 

Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) tais como os projetos especiais de Regularização Fundiária 

Urbana (REURB – Lei n.º 13.465/2017) e de recebimento de munícipes oriundos de áreas de realocação 

de moradias no interior do perímetro urbano de Nova Itaberaba; em suas instâncias técnicas, será 

sempre coordenado pelo Poder Executivo de Nova Itaberaba. 

 

Art. 67. Nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) admite-se o uso R3, conforme o Art. 24-E, Alínea 

A, Quadro 02, desde que passe por análise prévia e aprovação de Órgão competente da Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba (Conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01; Art. 24-D, Alínea A, 

Detalhamento das classificações dos usos [A]). 

 

Art. 68. As indústrias classificadas como Muito Leve e Leve (I1 e I2 – Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02) 

podem ser instaladas nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP); a última (I2), condicionada à análise 

prévia e aprovação de Órgão competente da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba (Conforme o Art. 

24-A, Alínea A, Quadro 01; Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [B]). 

 

Art. 69. Nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) todos os passeios públicos devem ser adequados 

às determinações do Decreto Presidencial n.º 5.296/2004, que estabelece as normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade reduzida e dá outras providências, Capítulo IV, Da 

implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística, Seção II, Das condições Específicas. 
 

§ 1 º. Fica expressamente proibido o avanço sobre o passeio público de qualquer edificação com 

finalidade residencial unifamiliar ou multifamiliar como forma de ampliar o potencial constritivo da 

mesma por parte do desejo individual do possuidor do imóvel ou proprietário, sendo que a existência 
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de recuo frontal deve seguir o Capítulo V, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção I, Dos Índices 

Urbanísticos, Art. 53, I, deste Plano Diretor. 
 

§ 2º. A existência de edificação consolidada sobre o passeio público com a finalidade de moradia que 

cause prejuízos à acessibilidade dos transeuntes pode ser solicitada em demolição ou adequação pelo 

Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, às custas do proprietário. 

 

Art. 70. As Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) são compatíveis com os usos de Zonas de Interesse 

Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01, devendo 

existir uma redução do potencial construtivo em relação ao tamanho do lote padrão da área, a que 

será identificada e regulamentada por meio de Decreto Municipal após a implantação deste Plano 

Diretor. 
 

§ 1º. As demais áreas urbanas localizadas em Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) do município de 

Nova Itaberaba que necessitem de Regularização Fundiária Urbana (REURB) podem passar por 

processo de parcelamento simplificado e progressivo conforme a Lei Federal n.º 6.766/1979, Lei 

Federal n.º 10.257/2001 e Lei Federal n.º 13.465/2017, com vistas a garantir a viabilidade de planos 

específicos de urbanização ou promover a regularização de parcelamentos informais em conformidade 

com o Capítulo II, Estratégia I, Do cumprimento da função social da cidade e da propriedade no 

município de Nova Itaberaba constante nesta Legislação. 
 

§ 2º. As demais áreas urbanas localizadas em Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) do município de 

Nova Itaberaba que necessitem de Regularização Fundiária Urbana (REURB) poderão passar por 

processo de parcelamento simplificado e progressivo, podendo ser regulamentadas durante a vigência 

deste Plano Diretor. 

 

Art. 71. Nas Zonas Residenciais Predominantes (ZRP), os usos permissíveis são o Comércio Urbano (C2), 

o Serviço Urbano (S2), a Indústria Leve (I2) e a Preservação Ambiental (PA) conforme o Art. 24-A, Alínea 

A, Quadros 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02; ficam condicionados à análise prévia do Órgão 

competente da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba e à existência dos respectivos recursos naturais 

(Conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01; Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos 

usos [C]). 

 

Art. 72. As demais determinações de usos relacionadas às Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) 

estão contempladas no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01, Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 228, Alínea 

A, Quadro 03 do Plano Diretor de Nova Itaberaba. 
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Art. 73. Todos os demais usos previstos no Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 deste Plano Diretor e que 

não estão contemplados entre o Art. 59 e o Art. 74 da Subseção II, Das Zonas Residenciais 

Predominantes (ZRP) ficam proibidos de ser instalados neste zoneamento. 

 

Art. 74. As Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) são identificadas no Art. 59, Incisos I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII e IX, desta legislação e no Mapa 01 do Anexo A. 

 

5.2.3 Subseção III: Da Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) 

 

Art. 75. A Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) é composta por edificações com 

diferentes padrões, finalidades e funcionalidades, podendo ser associadas aos usos residenciais, 

comerciais e de serviços tanto privado quanto público e às unidades industriais, estas 

preferencialmente em pavimento térreo. 
 

Parágrafo Único: Os usos da Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) estão em 

conformidade com o Capítulo II, Estratégia I, Do cumprimento da função social da cidade e da 

propriedade, Art. 07 e Estratégia III, Do uso do solo e da diversificação do desenvolvimento econômico, 

Art. 09 desta legislação sendo identificada pelo seguinte setor espacial urbano: 
 

I. Setor urbano e imediações de todo o eixo viário da avenida Progresso, na área urbana central de 

Nova Itaberaba, com os usos consolidados e em consolidação; da rua José Marocco, setor urbano oeste 

a partir da rua José Botin e setor urbano nordeste a partir da Maria Luiza Ferla. 

 

Art. 76. Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) os usos previstos são 

diversificados e miscigenados, vinculados ao Comércio Local (C1), Comércio Urbano (C2), Serviço Local 

(S1), Serviço Urbano (S2) e Serviço Institucional (S5), podendo ser mesclados com os usos Residenciais 

(R1, R2 e R3), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02. 

 

Art. 77. Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) providas de comércio e de 

serviços no pavimento térreo não é permitida a obstrução do passeio público e da acessibilidade das 

pessoas com o mobiliário de suporte para as atividades econômicas, tais como mesas, cadeiras, 

móveis, eletrodomésticos, materiais metálicos e outros, sob pena de recolhimento do mesmo pelo 

Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. Visando à seguridade dos usuários e o ordenamento do solo urbano da cidade, a Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba regulamentará o comércio informal e a prestação de serviços informais 

de rua, fiscalizando-os após entrada em vigor desta legislação. 
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§ 2º. A implantação do mobiliário urbano deverá ser padronizada sobre o passeio público, não sendo 

permitido qualquer obra permanente ou temporária que interrompa o mesmo de forma parcial ou 

total, conforme a Lei n.º 1.194/2018. 
 

§ 3º. As determinações de usos do passeio público seguem os enunciados da Lei Municipal n.º 

068/1993, que institui o Código de Postura do Município de Nova Itaberaba Estado de Santa Catarina 

e dá outras providências, em seus Capítulo IV, das Vias e Logradouros Públicos, no Art. 100 e no 

Capítulo VII, dos Muros e Passeios, Art. 126 até 129. 

 

Art. 78. Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) todos os passeios públicos 

devem ser adequados às determinações legais do Decreto Presidencial n.º 5.296/2004, que estabelece 

as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade reduzida, e dá outras 

providências, Capítulo IV, Da implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística, Seção II, 

Das condições Específicas. 
 

§ 1º. Fica expressamente proibido o avanço sobre o passeio público de qualquer edificação como 

forma de ampliar o potencial construtivo da mesma para atividades econômicas por parte do desejo 

individual do proprietário, sendo que a existência de recuo frontal deve seguir o Art. 228, Alínea A, 

Quadro 03 e Art. 228-A, Alínea A, Detalhamento dos limites de usos [6] desta legislação. 
 

§ 2º. As edificações consolidadas sobre o passeio público, com finalidade de produção econômica ou 

mesmo residencial que causem prejuízos à acessibilidade dos transeuntes podem ser solicitadas em 

demolição ou adequação pelo Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, sendo as 

custas de responsabilidade do proprietário. 

 

Art. 79. Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE), o número máximo de 

pavimentos nas edificações será de 6 (seis) a partir do nível mais elevado do lote com o arruamento, 

condicionados ao estudo técnico de capacidade de abastecimento de água, pelo sistema público 

municipal, capacidade de lançamento de águas servidas e dos demais critérios técnicos previstos no 

Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
 

Parágrafo Único: Os usos comerciais e de serviços poderão ocupar todos os pavimentos da edificação, 

constituindo-se como edificações comerciais exclusivas, de serviços ou o consórcio de ambos desde 

que aprovados pelo alvará do Corpo de Bombeiros e Sanitário e pela Prefeitura Municipal de Nova 

Itaberaba. 
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Art. 80. Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE), o tamanho mínimo de cada lote 

a ser dimensionado nestas áreas será de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados), com dimensões 

lineares predominantes de 20,00m de frente x 30,00m (vinte por trinta) de fundo e, no máximo, de 

800,00 m2 (oitocentos metros quadrados), considerando-se dimensões lineares de 20,00m de frente x 

40,00m de fundo previstos no Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
 

§ 1º. Nas Zonas de Produção Econômica e Residenciais Mistas (ZPERM), o lote mínimo de 600,00m2 

(seiscentos metros quadrados) deverá possuir testada mínima de 20,00m (vinte metros), tanto em 

meio de quadra quanto em esquinas previstos no Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
 

§ 2º. Existindo usos residenciais nas edificações localizadas Na Zona Residencial Mista e de Produção 

Econômica (ZRMPE), estas deverão conter acessos independentes do comércio e serviços, 

independentemente da localização no pavimento das atividades econômicas. 
 

§ 3º. Todas as edificações previstas no enunciado do Art. 80 devem possuir infraestrutura adequada 

com base em recomendações técnicas para o acesso de pessoas idosas, com mobilidade reduzida, 

crianças e deficientes. 

 

Art. 81. Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) é permitida a instalação de 

Indústria Muito Leve (I1) conforme o Art. 24-A, Alínea A, – Quadro 01, podendo se miscigenar com o 

uso predominante (moradia, comércio e serviços); entretanto, ficam condicionadas à análise prévia do 

projeto pelo Órgão competente da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba quanto aos impactos 

negativos, tais como emissão de ruídos, geração de fumaça, aumento do tráfego, porte e outros 

(Conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01; Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos 

usos [D]). 
 

§ 1º. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba poderá exigir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para os empreendimentos e atividades locais 

considerados potencialmente causadores de significativo impacto ambiental, independentemente do 

seu porte, quando não enquadradas em legislação federal para o caso (Lei Complementar n.º 

140/2011). 
 

§ 2º. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba poderá exigir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

em conformidade com a Lei n.º 10.257/2001 para os empreendimentos e atividades locais 

considerados potencialmente causadores de impacto ambiental, independentemente do seu porte, 

sempre que localizados no interior do perímetro urbano da cidade de Nova Itaberaba. 
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§ 3º. Em caso de instalação de atividade industrial Indústria Muito Leve (I1) ou demais, conforme o 

Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01, em qualquer núcleo rural do município, deve se observar as 

determinações do Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 quanto às restrições de poluição e interferência na 

qualidade de vida da população (Conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01; Art. 24-D, Alínea A, 

Detalhamento das classificações dos usos [D]). 

 

Art. 82. Os usos permissíveis na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) são o 

Comércio Especial (C3), Serviços de Suporte (S3), Serviços Especiais (S4), Indústria Leve (I2) e Expansão 

Urbana (EU), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-B, Alínea A, legenda das tipologias 

dos usos e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02, Classificação dos usos e potencial poluidor aplicado ao 

zoneamento urbano no município de Nova Itaberaba (SC). 
 

§ 1º. Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE), o Uso de Serviços de Suporte (S3) 

é permissível apenas de Médio Impacto Ambiental desde que não causem interferências negativas ao 

ambiente de entorno, sendo que os usos de S3 de manutenção de máquinas pesadas, galvanização e 

manipulação de produtos químicos e demais produtos perigosos ficam expressamente proibidos uma 

vez que estas atividades representam riscos de conflitos com os demais usos predominantes 

(Conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01; Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos 

usos [E]). 
 

§ 2º. A instalação em Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) de Indústria Leve (I2 

– Quadro 02) contemplada no Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02, fica condicionada à análise prévia do 

projeto pelo Órgão competente da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba quanto aos impactos 

negativos, como a emissão de ruídos, geração de fumaça, aumento do tráfego, porte, implicâncias 

ambientais e outros, uma vez que a manifestação de um ou mais destes fenômenos podem determinar 

a proibição da instalação, requerendo-se Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) solicitado pelo 

Conselho Municipal do Plano Diretor (Conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01, Art. 24-D, Alínea A, 

Detalhamento das classificações dos usos [B]). 

 

Art. 83. Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) os usos de Interesse Ambiental 

(IA) e Preservação Ambiental (PA) previstos no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 ficam condicionados à 

existência de áreas com características ambientais relevantes (Conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 

01; Art. 24-E, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [C]). 
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Art. 84. As demais determinações de usos relacionadas na Zona Residencial Mista e de Produção 

Econômica (ZRMPE) estão contempladas no Art. 24-A, Alínea A Quadros 01; Art. 24-E, Alínea A, Quadro 

02 e Art. 228, Alínea A, Quadro 03 do Plano Diretor de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) o Licenciamento deve 

ser adequado às determinações da Lei Municipal n.º 068/1993, que instituiu o Código de Postura do 

Município de Nova Itaberaba Estado de Santa Catarina e dá outras providências”, Título VI, 

Licenciamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços, Capítulo I, Do Comércio 

Localizado. 

 

Art. 85. Todos os demais usos previstos no Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 deste Plano Diretor e que 

não estão contemplados na Subseção III, Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE), 

ficam proibidos de ser instalados nas áreas correspondentes a este zoneamento. 

 

Art. 86. A Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE), contempladas entre os Art. 75, 

Inciso I e Art. 86, é identificada no Mapa 02 do Anexo A. 

 

 

 

 

5.2.4 Subseção IV: Da Área de Usos Múltiplos (AUM) 

 

Art. 87. A Área de Usos Múltiplos (AUM) engloba uma gleba de terra rural localizada na Transição do 

Perímetro Urbano, com finalidade de usos múltiplos, localizada na seção lindeira à área não edificante 

da via diretriz da BR 282, margem direita, sentido oeste, setor noroeste do território Municipal. 
 

Parágrafo Único: Os usos da Área de Usos Múltiplos (AUM) estão em conformidade com o Capítulo II, 

Estratégias, Estratégia III, Do uso do solo e da diversificação do desenvolvimento econômico, Art. 09 

desta legislação. 

 

Art. 88. Na Área de Usos Múltiplos (AUM), a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba pode aplicar o 

instrumento urbanístico da Lei n.º 10.257/2001, de Operações Urbanas Consorciadas ou Consórcio 

Imobiliário, por período pré-determinado, conforme previsto no Capítulo III, dos Instrumentos de 

Indução do Desenvolvimento Municipal, Seção I, dos Instrumentos do Estatuto da Cidade, Art. 14, 

desta legislação. 
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§ 1º. O instrumento urbanístico de Operações Urbanas Consorciadas ou Consórcio Imobiliário sempre 

deve ser coordenado pela Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 
 

§ 2º. As melhorias urbanísticas promovidas pela iniciativa privada em período de vigência da 

Operações Urbanas Consorciadas ou Consórcio Imobiliário revertem ao município ao final da vigência 

deste Instrumento. 
 

§ 3º. O Poder Executivo do município de Nova Itaberaba regulamentará o instrumento urbanístico de 

Operações Urbanas Consorciadas ou Consórcio Imobiliário, no período de vigência desta legislação, 

especificamente para a aplicação na Área de Usos Múltiplos (AUM). 

 

Art. 89. Na Área de Usos Múltiplos (AUM), a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba pode aplicar o 

zoneamento especial com parâmetro urbanísticos, como Coeficiente de Aproveitamento (CA), Taxa de 

Ocupação (TO), tamanho do lote e recuos flexíveis, ou seja, com parâmetros urbanísticos próprios em 

período de vigência desta legislação e em conformidade com o Capítulo III, dos Instrumentos de 

Indução do Desenvolvimento Municipal, Seção II, do Parcelamento, zoneamento e uso do solo urbano, 

Art. 15, desta legislação.  
 

§ 1º. Na Área de Usos Múltiplos (AUM), o número máximo de pavimentos será de 2 (dois), não sendo 

possível ocupar nenhum pavimento com o uso residencial exclusivo, conforme o Art. 24-A, Alínea A, 

Quadro 01. 
 

§ 2º. Os parâmetros urbanísticos aplicados à Área de Usos Múltiplos (AUM) serão definidos conforme 

cada projeto técnico de empreendimento a ser analisada individualmente pelo Órgão Técnico da 

Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, Conselho Municipal do Plano Diretor e Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, em conformidade com as diretrizes da Lei Municipal n.º 1.205/2018. 
 

§ 3º. Na Área de Usos Múltiplos (AUM), as novas edificações com finalidade industrial devem seguir os 

parâmetros urbanísticos definidos pela Lei n.º 1.194/2018, que dispõe sobre as normas que regulam 

as edificações no município de Nova Itaberaba, estado de Santa Catarina e dá outras providências, 

Capítulo IV, Edificações Destinadas ao Uso Industrial. 

 

Art. 90. Na Área de Usos Múltiplos (AUM) localizada na transição do perímetro urbano é permitida a 

modalidade de Comércio Especial (C3), conforme o Art. 24-A, Alínea A Quadro 01; Art. 24-E, Alínea A, 

Quadro 02 desde que não gere demanda em infraestrutura de urbanização por parte da Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba. 
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Art. 91. Na Área de Usos Múltiplos (AUM) é permitida a instalação de atividade industrial do tipo 

Indústria Muito Leve (I1), em todas as suas modalidades, conforme o Art. 24-A, Alínea A Quadro 01; 

Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 deste Plano Diretor. 

 

Art. 92. Na Área de Usos Múltiplos (AUM) é permitida a instalação de atividade industrial do tipo 

Indústria Leve (I2) em todas as suas modalidades, conforme o Art. 24-A, Alínea A Quadro 01; Art. 24-

E, Alínea A, Quadro 02 e Detalhamento das classificações dos usos [B] deste Plano Diretor. 

 

Art. 93. Na Área de Usos Múltiplos (AUM) é permitida a instalação de atividade industrial do tipo 

Indústria Média (I3) em todas as suas modalidades, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01; Art. 

24-E, Alínea A, Quadro 02 e Notas Explicativas [A e B] deste Plano Diretor. 

 

Art. 94. Na Área de Usos Múltiplos (AUM) é permitida a instalação de atividade industrial do tipo 

Indústria Pesada (I4) em todas as suas modalidades, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadros 01; Art. 

24-E, Alínea A, Quadro 02, Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [A e B] deste 

Plano Diretor. 

 

Art. 95. Na Área de Usos Múltiplos (AUM) é permissível a instalação de atividade de Comércio Urbano 

(C2), vinculado ao segmento de implementos agropecuários; Serviço Urbano (S2), vinculada à oficina 

mecânica; e Serviço de Suporte (S3), como de manutenção de máquinas pesadas, galvanização e 

manipulação de produtos químicos e demais produtos perigosos de alto impacto ambiental, conforme 

o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01; Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 deste Plano Diretor. 
 

§ 1º. O projeto de implantação de atividades previstas no enunciado do Art. 95, será analisado 

individualmente pelo Órgão Técnico da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba conjuntamente com o 

Conselho Municipal do Plano Diretor, visando à emissão de um parecer técnico conclusivo sobre a 

viabilidade da instalação do empreendimento em Área de Usos Múltiplos (AUM), em conformidade 

com as diretrizes desta legislação. 
 

§ 2º. Na Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE) o Licenciamento deve ser adequado 

às determinações da Lei Municipal n.º 068/1993, que instituiu o Código de Postura do Município de 

Nova Itaberaba Estado de Santa Catarina e dá outras providências, Título VI, Licenciamento dos 

Estabelecimentos Industriais, Comerciais e Prestadores de Serviços, Capítulo I, Da Indústria e Comércio 

Localizado. 
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Art. 96. Em função da condição de zoneamento especial, os demais usos exclusivos de produção 

econômica não previstos no Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 deste Plano Diretor, tampouco nesta seção, 

podem ser instalados da Área de Usos Múltiplos (AUM) somente mediante parecer técnico favorável 

do Órgão Técnico da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba conjuntamente com o Conselho 

Municipal do Plano Diretor, conforme o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 e Art. 228-A, Alínea A, 

Detalhamento dos Limites de usos urbanos [1] deste Plano Diretor 

 

Art. 97. A Área de Usos Múltiplos (AUM), contempladas entre os Art. 87 e Art. 97, é identificada no 

Mapa 03 do Anexo A. 

 

5.2.5 Subseção V: Das Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI) 
 

Art. 98. As Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI), se caracterizam por áreas destinadas para 

a densificação, diversificação e expansão de atividades industriais e correlatas e atividades de serviços, 

localizadas em contato lindeiro da área não edificante da rodovia BR 282. 
 

Parágrafo Único: Os usos das Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI) estão em conformidade 

com o Capítulo II, Estratégias, Estratégia III, Do uso do solo e da diversificação do desenvolvimento 

econômico, Art. 09 desta legislação. 

 

Art. 99. As Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI), de Nova Itaberaba, se constituem dos 

seguintes ambientes territoriais municipais: 
  

I. Distrito Industrial em consolidação localizado no setor norte do município em contato com o trevo 

de acesso 01, da BR 282, margem direita, sentido oeste, em proximidade do entroncamento com o 

acesso estadual Itaberaba que liga a cidade de Nova Itaberaba. 
 

II. Distrito Industrial consolidado localizado no setor norte do município em contato com o trevo de 

acesso 02, da BR 282, margem esquerda, sentido oeste, em prolongamento do entroncamento com o 

acesso municipal que liga a cidade de Nova Itaberaba. 
 

III. Gleba de terra rural destinada à expansão de atividades industriais localizada no setor leste em 

continuidade do Distrito Industrial consolidado, no setor norte do município em contato com o trevo 

de acesso 02, da BR 282, margem esquerda, sentido oeste, destinado para expansão de atividades 

industriais e correlatas futuras e com configuração de zoneamento especial. 
 

IV. Distrito Industrial privado com uso consolidado composto por 2 (dois) lotes urbanos contíguos, 

localizado no setor norte do município em proximidade com o trevo de acesso 02, da BR 282, margem 
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direita, sentido oeste, próxima do entroncamento com o acesso municipal que liga a cidade de Nova 

Itaberaba. 

 

Art. 100. O projeto de implantação de atividades previstas no enunciado do Art. 99, Incisos I, II e III, 

será analisado individualmente pelo Órgão Técnico da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba 

conjuntamente com o Conselho Municipal do Plano Diretor, visando a emissão de um parecer técnico 

conclusivo sobre a viabilidade da instalação do empreendimento em Zonas de Produção Econômica 

Industrial (ZPEI), em conformidade com as diretrizes desta legislação. 
 

Parágrafo Único: Em função das características individuais de cada projeto técnico para a implantação 

de atividades industriais ou correlatas no enunciado do Art. 99, Inciso I, II e III e Art. 100, o tamanho 

dos respectivos lotes serão variáveis, em conformidade com a condição de zoneamento especial, deste 

zoneamento, conforme o Art. 228, Alínea A e Art. 228-A, Alínea A, Detalhamento dos Limites de usos 

urbanos [2] deste Plano Diretor 

 

Art. 101. No caso de existência de lotes disponíveis no Distrito Industrial em consolidação (I) e no 

Distrito Industrial consolidado (II) são permitidos os usos de Comércio Especial (C3), e Serviço Urbano 

(S2) desde que tenham vínculo com as atividades industriais consolidadas presentes nos respectivos 

Distritos Industriais, sendo que as demais atividades previstas no Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 são 

proibidas. 

 

Art. 102. No caso de existência de lotes disponíveis no Distrito Industrial em consolidação (I) e no 

Distrito Industrial consolidado (II) é permitido o uso de Serviço de Suporte de Alto Impacto Ambiental, 

conforme o Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 desta legislação. 

 

Art. 103. A instalação de Serviços Institucionais (S5), no Distrito Industrial consolidado (II), é permitida 

para atividades de ensino que tenham vínculo com o empreendedorismo e inovação, suporte para 

abertura de novos negócios, incubação de empreendimentos econômicos e capacitações técnicas e 

formativas vinculadas ao setor industrial e correlatas. 
 

Parágrafo Único: A efetivação do enunciado do Art. 103 somente é possível com a autorização da 

Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, podendo ser em parceria com instituições de capacitações, 

cursos técnicos e formativos e similares. 
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Art. 104. No caso de existência de lotes disponíveis no Distrito Industrial em consolidação (I) e no 

Distrito Industrial consolidado (II) é permitido o uso de Indústria Muito Leve (I1), de Baixo Impacto 

Ambiental, conforme o Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 desta legislação. 

 

Art. 105. No caso de existência de lotes disponíveis no Distrito Industrial em consolidação (I) e no 

Distrito Industrial consolidado (II) é permitido o uso de Indústria Leve (I2), de Médio Impacto 

Ambiental, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01, Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art 24-D, Alínea 

A, Detalhamento das classificações dos usos [B] deste Plano Diretor. 

 

Art. 106. No caso de existência de lotes disponíveis no Distrito Industrial em consolidação (I) e no 

Distrito Industrial consolidado (II) é permitido o uso de Indústria Média (I3), de Médio Impacto 

Ambiental, conforme o Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das 

classificações dos usos [B] deste Plano Diretor. 

 

Art. 107. No caso de existência de lotes disponíveis no Distrito Industrial em consolidação (I) e no 

Distrito Industrial consolidado (II) é permitido o uso de Indústria Pesada (I3), de Alto Impacto 

Ambiental, conforme o Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 desta legislação e Art. 24-D, Alínea A, 

Detalhamento das classificações dos usos [B] deste Plano Diretor. 
 

§ 1º. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba conjuntamente com o Conselho Municipal do 

Plano Diretor poderá exigir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 

sobre o Meio Ambiente (RIMA), em conformidade com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), para os 

empreendimentos e atividades dos Arts. 102, 103, 104, 105, 106 e 107, desta legislação, quando não 

previstas na Lei Complementar n.º 140/2011. 
 

§ 2º. As áreas destinadas para fins de instalação de Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI) que 

possuam áreas de vegetação nativa devem ser preservadas, no interior de cada lote, como um 

percentual destinado à área verde, conforme o Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02, Art. 24-D, Alínea A, 

Detalhamento das classificações dos usos [C], Art. 228, Alínea A, Quadro 03 e Art. 228-A, Alínea A, 

Detalhamento dos limites de usos [8] desta legislação. 
 

§ 3º. Nas Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI), as novas edificações com finalidade industrial 

devem seguir os parâmetros urbanísticos definidos pela Lei n.º 1.194/2018, que dispõe sobre as 

normas que regulam as edificações no município de Nova Itaberaba, estado de Santa Catarina e dá 

outras providências, Capítulo IV, Edificações Destinadas ao Uso Industrial. 
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Art. 108. Os usos de Interesse Ambiental (IA) e Preservação Ambiental (PA) ficam condicionados à 

existência dos mesmos no interior do Distrito Industrial em consolidação (I); II. Distrito Industrial 

consolidado (II); Gleba de terra rural destinada à expansão de atividades industriais (III) e Distrito 

Industrial privado com uso consolidado (IV), conforme o Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 desta legislação 

e Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [B] deste Plano Diretor. 

 

Art. 109. As atividades industriais dos tipos Indústria Muito Leve (I1) e Indústria Leve (I2) previstos no 

Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 podem se instalar nos núcleos das comunidades rurais, inclusive na sede 

distrital da Linha Garibaldi. 

 

Art. 110. Os usos de Comércio Urbano (S2) e Serviço Local (S1) são permissíveis nas Distrito Industrial 

em consolidação (I); Distrito Industrial consolidado (II); Gleba de terra rural destinada à expansão de 

atividades industriais (III) e dependem de análise prévia do Órgão técnico da Prefeitura Municipal de 

Nova Itaberaba conjuntamente com o Conselho Municipal do Plano Diretor. 

 

Art. 111. As edificações destinadas para fins industriais dos tipos I2, I3 e I4, previstos no Art. 24-E, 

Alínea A, Quadro 02 deverão possuir, no máximo, 2 (dois) pavimentos, sendo proibida a utilização da 

edificação para residência unifamiliar (R1) ou multifamiliar (R2), conforme o Art. 24-A, Alínea A, 

Quadro 01 desta legislação. 

 

Art. 112. Na gleba de terra rural destinada à expansão de atividades industriais, Art. 99, III, localizada 

no setor leste em continuidade do Distrito Industrial consolidado, no setor norte do município em 

contato com o trevo de acesso 02, da BR 282, margem esquerda, sentido oeste, destinado para 

expansão de atividades industriais e correlatas futuras será permitido os usos idênticos ao Distrito 

Industrial consolidado (II). 
 

§ 1º. A gleba de terra rural destinada à expansão de atividades industriais, Art. 99, III, possui a área de 

2,30 ha (dois vírgula três hectares). 
 

§ 2º. A área com vegetação nativa contida na gleba de terra rural destinada à expansão de atividades 

industriais, Art. 99, III, localizada no setor leste em continuidade do Distrito Industrial consolidado (II) 

deve ser preservada como uma área de Interesse ambiental (IA), conforme o Art. 24-A, Alínea A, 

Quadro 01. 

 

Art. 113. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba poderá instituir o instrumento da Lei n.º 

10.257/2001 de Direito de Preempção, que confere a sua preferência de aquisição da gleba de terra, 
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por um período de até cinco anos, com mais um período de renovação desde que justificada a 

finalidade da aquisição para a implantação e expansão de atividades industriais, localizada no setor 

leste em continuidade do Distrito Industrial consolidado (II), denominada “gleba de terra rural 

destinada à expansão de atividades industriais”, Art. 99, III; conforme enunciado o Capítulo III, dos 

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Municipal, Seção I, dos Instrumentos do Estatuto da 

Cidade, no Art. 14, no Inciso VII, desta legislação. 
 

§ 1º. A gleba de terra rural destinada à expansão de atividades industriais está contida no Capítulo V, 

Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção V, Das Zonas de 

Produção Econômica Industrial (ZPEI), Art. 99, Inciso III desta legislação. 
 

§ 2º. O instrumento urbanístico de Direito de Preempção sempre deve ser coordenado pela Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba. 
 

§ 3º. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba regulamentará o instrumento urbanístico da Lei 

n.º 10.257/2001 de Direito de Preempção, no período de vigência desta legislação. 

 

Art. 114. As ações de planejamento e gestão da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, no Distrito 

Industrial privado com uso consolidado composto por 2 (dois) lotes urbanos, contemplado no Capítulo 

V, Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção V, Das Zonas 

de Produção Econômica Industrial (ZPEI), Art. 99, Inciso IV desta legislação, acontecerá mediante a 

existência de parcerias com as Instituições usuárias dos referidos lotes urbanos, visando melhorias 

urbanísticas locais, implantação de infraestrutura ou em função de interesse público específico. 

 

Art. 115. Em nenhuma hipótese as edificações destinadas para fins industriais previstas no Capítulo V, 

Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção V, Das Zonas de 

Produção Econômica Industrial (ZPEI), Art. 99, Incisos I, II, III e IV podem ultrapassar o limite delimitado 

para faixa não edificante da rodovia BR 282. 

 

Art. 115-A. Em nenhuma hipótese as edificações destinadas para fins industriais previstas no Capítulo 

V, Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção V, Das Zonas 

de Produção Econômica Industrial (ZPEI), Art. 99, Incisos I, II, III e IV, que gerem substâncias odoríferas 

a partir da emissão de gases oriundos de atividade industrial poderão se instalar nas respectivas áreas 

sem as tecnologias adequadas para a minimização dos odores, conforme a Resolução Federal n.º 491, 

de 19 de novembro de 2018, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar. 

 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 

83 

Art. 116. As demandas de gestão no interior das Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI) serão 

gerenciadas pelo Órgão Técnico da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, pelo Conselho Municipal 

do Plano Diretor, preferencialmente em conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, em atenção à Lei n.º 1.205/2018, que estabelece normas referentes a Política de 

Desenvolvimento Econômico, concessão de incentivos fiscais e estímulos materiais para a expansão 

de empreendimentos e a geração de condições ocupacionais em Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: Nas Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI) o Licenciamento deve ser 

adequado às determinações da Lei Municipal n.º 068/1993, que instituiu o Código de Postura do 

Município de Nova Itaberaba Estado de Santa Catarina e dá outras providências”, Título VI, 

Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais, Capítulo I, Da Indústria. 

 

Art. 117. As Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI), contempladas entre os Art. 98 e Art. 117, 

são identificadas no Mapa 04 do Anexo A. 

 

5.2.6 Subseção VI: Das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 
 

Art. 118. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são constituídas por áreas que se encontram em 

locais que foram ocupados sem ou com infraestrutura prévia parcial ou que demandam processos de 

regularização fundiária ou urbanização, podendo ser esta simplificada e progressiva ou para habitação 

de interesse social em locais aptos, constituindo usos diversificados; também pode se apresentar além 

do ambiente de Transição do Perímetro Urbano em conformidade com a Lei federal n.º 10.257/2001 

Estatuto da Cidade e a Lei Federal n.º 13.465/2017 de Regularização Fundiária Rural e Urbana (REURB) 

(Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02). 

 

Art. 118-A. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) estão em conformidade com o Capítulo II, 

Estratégias, Estratégia IV, Da acessibilidade universal à moradia digna e aos espaços de convívio 

público, Art. 10 desta legislação e são identificadas pelos seguintes setores espaciais urbanos: 
 

I. Setor urbano Noroeste no Loteamento Zanella. 
 

II. Setor urbano Nordeste lado esquerdo da rodovia estadual Itaberaba, sentido centro urbano até o 

contato com a Área de Preservação Permanente do rio Pinheiro. 

 

Art. 119. As áreas destinadas para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) aplicam-se em locais 

que foram ocupados sem infraestrutura prévia ou que demandam processos de regulamentação, tanto 

individual quanto coletiva, urbanização ou implantação de Habitação de Interesse Social (HIS) ou, 
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ainda, onde possam ser instalados novos loteamentos, ou seja, em área de densificação e expansão 

urbana. 
 

Parágrafo Único: Sua natureza visa atender às demandas de habitação no município, embasado em 

processos desburocratizados e em projetos de urbanização simplificada, conforme prevê a Lei n.º 

10.257/2001 e Lei n.º 13.465/2017 de Regularização Fundiária Urbana (REURB); sua consolidação será 

coordenada pelo Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba em parceria com organizações 

comunitárias e coerentemente com as determinações do zoneamento do uso do solo estabelecido 

neste Plano Diretor. 

 

Art. 120. As áreas de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são regidas por parâmetros urbanísticos 

específicos de edificações, sejam horizontais ou verticais, unifamiliares e multifamiliares e visam 

ampliar a oferta de moradia aos munícipes incluída na política municipal de desenvolvimento urbano, 

acrescidas de atividades de produção econômica, visando à geração de trabalho e renda. 
 

§ 1º. As diretrizes de desenvolvimento urbano desta legislação estão em conformidade com a Lei n.º 

1.239/2019, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social - SHIS; Fundo 

Municipal de Habitação - FMH; sobre o Conselho Gestor do FMH, que regulamenta a concessão de 

auxílios habitacionais, projetos e programas de habitação de interesse social, e dá outras providências. 
 

§ 2º. As diretrizes de desenvolvimento urbano desta legislação estão em conformidade com os 

objetivos da Lei n.º 1.239/2019, Art. 1, que visa: 
 

I.  Viabilizar para a população de baixa renda o acesso a terreno ou lote urbanizado e habitação digna 

e sustentável. 
 

II. Implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o 

acesso à habitação voltada à população de baixa renda.  
 

III. Articular, compatibilizar, acompanhar, apoiar e fiscalizar a atuação das instituições e órgãos que 

desempenham funções no setor da habitação. 
 

IV. Promover ações, programas e políticas para regularização fundiária das áreas ocupadas 

irregularmente e impedir novas ocupações. 

 

Art. 121. No caso de elaboração e implantação de projeto urbanístico que vise instituir uma ou mais 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em período de vigência desta legislação têm que ser 

desenvolvida em área contígua ao atual processo de urbanização e não em descontinuidade ou fora 

do perímetro urbano da cidade de Nova Itaberaba. 
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Parágrafo Único: Os projetos e programas habitacionais em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

são regidos pela Lei n.º 1.239/2019, no Capítulo V, dos projetos e programas do sistema municipal de 

habitação de interesse social. 

 

Art. 121-A. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará um monitoramento urbano visando 

inibir a autoconstrução que promove a densificação ou formação de novos núcleos urbanos informais 

no interior do perímetro urbano e que já possuam o gravame de Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS) ou outra configuração de usos nos demais zoneamentos. 

 

Art. 122. Na definição das áreas de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) devem-se contemplar 

vários aspectos tais como a integração urbana, conectividade, multifuncionalidade, integração urbana, 

disponibilidade e ampliação contínua de infraestrutura, equipamentos públicos e comunitários 

integrados; visam o adequado ordenamento e a integração social e econômica destas áreas e a 

qualidade de vida dos cidadãos de Nova Itaberaba, em conformidade com o disposto na Lei n.º 

1.239/2019. 

 

Art. 123. Os projetos e programas habitacionais de novas áreas de Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS) não devem estar em locais de faixas de domínio e área não edificante de rodovias ou em 

ambientes que promovam riscos à saúde e à integridade da população; incluem-se também áreas com 

declividade acima da permitida para os processos de urbanização de 30° (trinta graus), nascentes, 

Áreas de Preservação Permanente de curso d’água, áreas sujeitas aos alagamentos e demais desastres 

naturais, mesmo que esporádicos e áreas de captação e abastecimento d’água. 

 

Art. 124. Os lotes destinados para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) para urbanização futura 

em período de vigência deste Plano Diretor devem possuir a superfície mínima para residência 

unifamiliar de 200,00m2 (duzentos metros quadrados), com testada mínima de 10,00m (dez metros) 

por 20,00m (vinte metros) de fundo. 

 

Art. 125. Constituem-se em situações particulares para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) os 

seguintes casos: 
 

§ 1º. Caso se constitua condomínios nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) as dimensões dos 

lotes deverão estar em conformidade com o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor, que 

define os limites para os usos urbanos. 
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§ 2º. Nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) o número máximo de pavimentos é de 2 (dois), 

conforme as determinações do Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
 

§ 3º. Nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) os afastamentos frontais de até 1,00m (um metro), 

laterais e de fundos devem seguir as determinações do Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano 

Diretor. 
 

§ 4º. Nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) a implantação de infraestrutura pode ser 

progressiva, inclusive após a implantação de moradias, não contrariando a legislação específica para o 

caso (Lei n.º 10.257/2001 e Lei n.º 13.465/2017). 

 

Art. 126. Todos os passeios públicos das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) devem estar 

adequados às determinações do Decreto Presidencial 5.296/2004, que estabelece as normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade reduzida, e dá outras providências Capítulo IV, Da 

implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística, Seção II, Das condições Específicas e da 

Seção III, Da acessibilidade na habitação de interesse social. 

 

Art. 127. Na implantação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) devem-se priorizar as moradias 

em quantidade mínima de 2 (duas) para cada 20 (vinte) unidades para as pessoas com deficiência e 

para os idosos acima de 60 (sessenta) anos, em conformidade com a Lei n.º 10.741/2004 (Estatuto do 

Idoso). 
 

Parágrafo Único: O enunciado do Art. 127 se aplica em novos ambiente urbanizados de Nova Itaberaba 

e gerenciados pelo Poder Executivo Municipal, relacionados aos projetos de habitação social em Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS), em conformidade com a Lei n.º 1.239/2019, que dispõe sobre o 

Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social - SHIS; Fundo Municipal de Habitação - FMH; sobre 

o Conselho Gestor do FMH, que regulamenta a concessão de auxílios habitacionais, projetos e 

programas de habitação de interesse social, e dá outras providências. 

 

Art. 128. Na implantação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) devem alocar-se as áreas 

institucionais em locais contíguos ao processo de urbanização para a implantação de equipamentos 

públicos e áreas verdes em proporção de, no mínimo, 10,00% (dez por cento), constituindo a 

urbanização simplificada (Lei n.º 10.257/2001 e Lei n.º 13.465/2017). 

 

Art. 129. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba poderá garantir assessoria técnica, 

urbanística e jurídica gratuita à população, aos indivíduos, entidades, grupos comunitários e 

movimentos vinculados à Habitação de Interesse Social (HIS), buscando promover a inclusão social, 
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jurídica, ambiental e urbanística da população de baixa renda que habita no município; especialmente 

nas ações que visem à regularização, à realocação fundiária e à qualificação dos assentamentos 

existentes e futuros. 
 

§ 1º. Nas políticas públicas de habitação popular em Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) a 

Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba implementará as diretrizes compostas na Lei n.º 11.888/2008, 

que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 

construção de habitação de interesse social e altera a Lei n.º 11.124/2005. 
 

§ 2º. A efetivação dos enunciados do Art. 128 e Art. 129 desta legislação deve ser feito em 

conformidade com a Lei n.º 1.239/2019. 

 

Art. 130. Nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) os usos permitidos são o Unifamiliar (R1), 

Multifamiliar (R2), Comércio Local (C1), Serviço Local (S1), Serviço Urbano (S2), Serviço Institucional 

(S5), Usos Especiais (Z) de inexpressivo Impacto Ambiental, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01; 

Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [F]. 

 

Art. 131. Nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) os usos permitidos são de Indústria Muito Leve 

(I1), Interesse Ambiental (IA), Preservação Ambiental (PA) e Densificação e Expansão Urbana (EU), 

tanto no ambiente da cidade de Nova Itaberaba quanto nos Núcleos Rurais (NR), conforme o conforme 

o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [C]. 

 

Art. 132. Nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) os usos permissíveis os usos de Residencial 

Transitório (R3), para o uso de casa de repouso e Comércio Urbano (C2) de necessidades pessoais 

imediatas de alimentação e saúde, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01; Art. 24-E, Alínea A, e 

Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [G e H]. 

 

Art. 133. Demais questões relacionadas ao uso e ordenamento do solo urbano em Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS) podem ser gerenciadas conjuntamente entre o Conselho Municipal do Plano 

Diretor e o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social (SMHIS) de Nova Itaberaba, integrado 

à Lei n.º 1.239/2019. 

 

Art. 134. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), contempladas entre os Art. 118 e Art. 134, são 

identificadas no Mapa 05 do Anexo A. 

 

5.2.7 Subseção VII: Das Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) 
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Art. 135. As Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) são compostas pelas 

áreas florestais com potenciais para implantação de parques municipais, englobando os cursos de 

água, áreas constituídas por usos vinculados à preservação ou recuperação da paisagem natural e que 

sejam protegidas pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal, tais como nascentes, 

margens de cursos de água e áreas declivosas, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, 

Alínea A, Quadro 02. 
 

Parágrafo Único: Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) estão em 

conformidade com o Capítulo II, Estratégias, Estratégia II, Da preservação e conservação ambiental 

urbana e rural, Art. 08 desta legislação. 

 

Art. 136. As Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) deste Plano Diretor 

seguem as determinações previstas na Lei Federal n.º 12.651/2012, que instituiu o do Código Florestal 

Brasileiro e alterações posteriores e na Lei Estadual n.º 16.342/2014, que alterou a Lei n.º 14.675/2009, 

que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, e estabelece outras providências. 
 

Parágrafo Único: As Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) deste Plano 

Diretor seguem as determinações previstas na Lei Federal n.º 14.285, de 29 de dezembro de 2021, 

especialmente no que diz respeito sobre o parcelamento do solo urbano, que dispõe sobre as Áreas 

de Preservação Permanente no entorno de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas. 

 

Art. 137. Ficam gravadas as áreas municipais localizadas no interior da Transição do Perímetro Urbano 

para futuros parques de preservação ambiental municipal vinculados às Zonas de Interesse Ambiental 

e de Preservação Permanente (ZIAPP) no município de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. A gleba 01 de propriedade do município de Nova Itaberaba, localizada nas imediações da rodovia 

estadual Itaberaba, lado direito, sentido ao centro da cidade, com área de 6,815ha, (seis hectare e 

oitocentos e quinze metros quadrados) com a função de nascente de água para o abastecimento 

urbano e possui a destinação para um parque de preservação ambiental municipal. 
 

§ 2º. A gleba 02 de propriedade do município de Nova Itaberaba, localizada nas imediações da rodovia 

BR 282, margem esquerda, sentido leste oeste, com área de 3,375ha, (três hectares trezentos e setenta 

e cinco metros quadrados) com a função de nascente de água para o abastecimento urbano possui a 

destinação para um parque de preservação ambiental municipal. 
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§ 3º. A gestão das glebas 01 e 02, mencionadas no Art. 137, §1º e §2º desta legislação, é de 

responsabilidade do Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba, podendo realizar parcerias com a 

iniciativa privada para a melhoria das condições ambientais locais. 
 

§ 4º. No caso da realização de parcerias com a iniciativa privada, conforme o enunciado do Art. 137, 

§3º desta legislação, deverá acontecer de forma gratuita, portanto não onerosa em prol da 

conservação ambiental e qualidade de vida da população municipal. 

 

Art. 138. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba desenvolverá um programa progressivo de 

arborização urbana ao longo do sistema de arruamento atual e projetado, visando à ampliação da 

qualidade de vida da população em todas as tipologias de zoneamentos urbanos previstos nesta 

legislação. 
 

Parágrafo Único: O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba desenvolverá um programa 

progressivo de arborização urbana no sistema de arruamento atual, com base em vegetação adequada 

de acordo com as dimensões de cada passeio público, verticalização urbana e mobiliário urbano, 

visando à melhoria do conforto térmico urbano e a qualidade de vida dos munícipes. 

 

Art. 139. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) é proibido o 

parcelamento e a edificação do solo assim como a abertura de prolongamentos de vias de circulação, 

salvo em obras de melhorias de acessos públicos já consolidados e a implantação de acessos privados 

às edificações já consolidadas; inclui-se, também, o caso de especial interesse público, mediante 

estudos técnicos apresentados e aprovados pelo Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova 

Itaberaba, conforme o Art. 228, Alínea A e Art. 228-A, Detalhamento dos limites de usos [11] desta 

legislação. 
 

§ 1º. A efetivação do enunciado do Art. 139 depende exclusivamente da coordenação do Poder 

Executivo Municipal de Nova Itaberaba e não pela iniciativa individual do cidadão, investidor ou outro 

ente privado. 
 

§ 2º. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba poderá instituir parcerias com empreendimentos 

privados voluntários do município visando à implantação e manejo de ajardinamento e 

embelezamento urbano em canteiros e espaços públicos como praças, sem ônus para a Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba e com benefícios para a qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Art. 140. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) são permissíveis os 

usos Unifamiliar (R1) e Serviço Institucional (S5), conforme o Art. 24-A, Alínea A, desde que contíguas 
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ao atual processo de urbanização, inclusive em relação à infraestrutura de vias, desde que 

tecnicamente justificada a sua implantação e finalidade para melhoria da qualidade de vida da 

população. 
 

§ 1º. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) são permissíveis os usos 

de Serviços Institucionais (S5), conforme o Art. 24-E, Alínea A, de baixo impacto ambiental vinculados 

às áreas para edificações de escolas, creches, recreação infantil, centros comunitários e órgãos da 

administração pública desde que justificada a finalidade pública e coordenadas pelo Poder Executivo 

Municipal de Nova Itaberaba. 
 

§ 2º. A localização das edificações permissíveis enunciadas no Art. 140, § 1º, deverá ser de forma 

adequada à minimização de impactos ao ambiente, com os índices urbanísticos reduzidos: 30,00% 

(trinta por cento) da Residencial Unifamiliar (R1) e Serviço Institucional (S5), de baixo impacto 

ambiental, conforme determina o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 e Art. 24-G, § 1º, desta legislação. 
 

§ 3º. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) os usos permissíveis 

previstos nos enunciadas no Art. 140, § 1º e § 2º não poderão possuir mais do que 1 (um) pavimento, 

conforme o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 desta legislação. 

 

Art. 140-A. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) a Taxa de 

Ocupação, que representa o contato direto da edificação com o solo do lote urbano, em relação ao 

nível médio da rua, não é possível a utilização do subsolo, em contato com cursos de água urbano, 

como forma de minimizar os riscos de desastres naturais, conforme o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 e 

Art. 228-A, Alínea A, Detalhamento dos limites de usos [11A] desta legislação. 

 

Art. 141. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) é permissível a 

aplicação da Regularização Fundiária Urbana (REURB) com base em processo de parcelamento 

simplificado e progressivo estabelecido pela Lei Federal n.º 6.766/1979, Lei Federal n.º 10.257/2001 e 

Lei n.º 13.465/2017, com vistas a garantir a viabilidade de planos específicos de urbanização ou 

promover a regularização de parcelamentos informais, sempre coordenadas pelo Poder Executivo 

Municipal de Nova Itaberaba em conformidade com o Capítulo II, Estratégias, Seção I, Estratégia I, Do 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade constante nesta Legislação. 

 

Art. 142. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) poderão ser 

definidas as áreas verdes de Preservação Ambiental (PA), conforme o Art. 24-A, Alínea A, bem como 

para lazer e entretenimento obedecendo aos critérios de localização e vizinhança, tais como a 
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existência de cobertura vegetal, uso público ou a proximidade de equipamentos públicos e 

comunitários. 
 

§ 1º. Durante o período de vigência desta legislação a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba 

desenvolverá um estudo técnico visando à implantação de um parque florestal urbano linear, no 

entorno imediato do rio Pinheiro, margem direita, sentido leste-oeste, no interior do perímetro 

urbano, contendo equipamentos públicos integrados aos elementos da paisagem, como forma de 

melhoria da qualidade ambiental urbana da cidade. 
 

§ 2º. As características como possíveis instrumentos do Estatuto da Cidade aplicados, dimensões, 

urbanização e equipamentos públicos e comunitários do enunciado do Art. 142, § 1º, serão definidos 

em projeto específico pela Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, que poderá instituir parcerias com 

a iniciativa privada, para tal finalidade. 

 

Art. 143. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) é permitido o uso 

de Preservação Ambiental (PA), inclusive em ambiente de urbanização futura, na Densificação e 

Expansão Urbana (ZDEU) e nos Núcleos Rurais (NR), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 desta 

legislação. 
 

Parágrafo Único: A contemplação do enunciado do Art. 143 desta legislação fica condicionada à 

existência de áreas com características ambientais relevantes nestes ambientes, conforme o Art. 24-

A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-D, Detalhamento das classificações dos usos desta legislação [C]. 

 

Art. 144. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) aplica-se o critério 

de áreas não edificante, exceto para os usos permissíveis públicos essenciais que comprovem a 

utilidade pública, sendo proibida a supressão florestal de espécies nativas, exploração mineral, uso 

privado de água para fins de comercialização, depósitos de resíduos sólidos, lançamentos de efluentes 

não tratados e qualquer forma de parcelamento do solo para fins urbanos, conforme o Art. 228, Alínea 

A, Quadro 03 e Art. 228-A, Alínea A, Detalhamento dos limites de usos [3] desta legislação. 
 

§ 1º. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) deve-se observar o 

Código Florestal Brasileiro, Lei n.º 12.651/2012, que menciona a impossibilidade de derrubada de 

florestas situadas em áreas em Áreas de Preservação Permanente (APP) de curso de água, tanto para 

os processos de urbanização quanto para os demais usos. 
 

§ 2º.  As áreas de mananciais devem ser preservadas em raio mínimo de 50,00m (cinquenta metros) 

sem a possibilidade de parcelamentos do solo nem construção de edificações, aterros e demais obras 
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estruturais, tanto privadas quanto públicas, exceto se representar um benefício formalmente 

comprovado à saúde e à qualidade de vida da população. 
 

§ 3º.  O enunciado e tarefas do Art. 144, § 2º serão coordenadas exclusivamente pelo Poder Executivo 

Municipal de Nova Itaberaba contando com o licenciamento de Órgão competente para esta 

finalidade, conforme o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 e Art. 228-A, Alínea A, Detalhamento dos limites 

de usos [3A] desta legislação. 

 

Art. 145. Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP), o Poder Executivo 

Municipal de Nova Itaberaba efetivará um programa para a conservação e a manutenção de fontes 

superficiais e mananciais de água por meio da consolidação e recomposição de vegetação nativa no 

entorno. 

 

Art. 146. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba, em parceria com a iniciativa privada, 

coordenará campanha para a adequada destinação de resíduos domésticos e industriais urbanos, 

independente de sua caracterização, orientando-a à separação, coleta seletiva e destinação adequada 

de resíduos urbanos, rurais e dos núcleos rurais, evitando o lançamento dos mesmos nos corpos d’água 

e em áreas inadequadas, em valas, no entorno de áreas urbanizadas ou ao longo do sistema viário. 

 

Art. 147. Quando se tratar de assuntos vinculados ao meio ambiente municipal e regional, o Conselho 

Municipal do Plano Diretor e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Nova Itaberaba 

poderão definir pautas que integre o Comitê de gerenciamento de recursos hídricos das bacias 

hidrográficas dos rios Chapecó e Irani e bacias hidrográficas contíguas, para o gerenciamento de 

questões ambientais de interesse público manifestadas no interior do município de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: Demais interferências ao meio ambiente municipal devem ser adequadas às 

determinações da Lei Municipal n.º 068/1993, que instituiu o Código de Postura do Município de Nova 

Itaberaba Estado de Santa Catarina e dá outras providências, Capítulo IV, Proteção ao Meio Ambiente. 

 

Art. 147-A. Todas as possíveis alterações de usos que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, 

que contemple as Áreas de Preservação Permanente, no entorno de cursos d'água, em Área Urbana 

Consolidada (AUC) deve ser indicada previamente em Diagnóstico Socioambiental elaborado pelo 

município de Nova Itaberaba, como pré-condição obrigatória à efetivação da Lei n.º 14.285, de 29 de 

dezembro de 2021. 
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Parágrafo Único: Em caso de efetivação do Art. 147-A, desta legislação, o Poder Executivo Municipal 

de Nova Itaberaba, regulamentará as características necessárias e essenciais que devem estar contidas 

no Diagnóstico Socioambiental municipal. 

 

Art. 147-B. Em caso de efetivação do Art. 147-A, desta legislação e em conformidade com a Lei n.º 

14.285, de 29 de dezembro de 2021, § 10, que menciona as áreas urbanas consolidadas, devem ser 

previamente ouvidos os Conselhos estaduais e municipais de meio ambiente, Lei municipal que poderá 

definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do caput deste artigo, com regras 

que estabeleçam: 
 

I. A não ocupação de áreas com risco de desastres. 
 

II. A observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem 

ou do plano de saneamento básico, se houver. 
 

III. A previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas Áreas de 

Preservação Permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou 

de baixo impacto ambiental. 

 

Art. 148. Por ocasião da ocorrência de desastres como deslizamentos e enchentes é dever do 

município adotar as medidas necessárias à redução dos riscos destes desastres à população, à 

infraestrutura e aos equipamentos públicos e privados, conforme a Lei n.º 12.608/2012, Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, Art. 2º. 
 

§ 1º. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba em consonância com a Lei n.º 12.608/2012, 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, adotará em período de vigência desta legislação: 
 

I. Políticas públicas visando à redução do risco de desastre e de proteção e defesa civil entre os 

elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais municipais. 
 

II. Estímulo ao desenvolvimento de resiliência urbana com base em processos sustentáveis de 

urbanização. 
 

III. Identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades aos desastres, de modo 

a evitar ou reduzir a sua ocorrência.  
 

IV. Estímulo ao ordenamento do uso do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a 

proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e das formas de vida. 
 

V. Controle das ocupações de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promoção da realocação 

da população residente nessas áreas. 
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VI. Estímulo às iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro. 
 

VII. Orientação às comunidades para a adoção de comportamentos adequados de prevenção e de 

resposta em situação de desastre e promoção de autoproteção. 

 

Art. 148-A. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba criará um sistema de monitoramento de 

edificações consolidadas e de controle de novas edificações, com distintas finalidades sobre áreas com 

riscos de desastres naturais.  

 

Art. 148-B. Quando se tratar de assuntos vinculados ao meio ambiente municipal e riscos de desastres 

pode haver a gestão compartilhada entre o Conselho Municipal do Plano Diretor, Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente e Conselho Municipal de Defesa Civil de Nova Itaberaba, em 

conformidade com a Lei n.º 1.152/2017. 

 

Art. 148-C. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba utilizará sistemas de monitoramento contínuo 

para a inibição de qualquer forma de utilização do solo urbano em áreas com declividade igual ou 

superior ao que prevê a Lei Federal n.º 12.651/2012, que instituiu o do Código Florestal Brasileiro e 

alterações posteriores e a Lei Estadual n.º 16.342/2014, que alterou a Lei n.º 14.675/2009, que institui 

o Código Estadual do Meio Ambiente, e estabelece outras providências. 
 

§ 1º. Todas as edificações já consolidadas localizadas em Área de Preservação Permanente por 

declividade, no período de vigência desta legislação e que representam riscos de serem acometidas 

por desastres naturais, como deslizamentos e desmoronamentos, conforme prevê a Lei n.º 

12.608/2012, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, podem ser removidas pela 

Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 

 

§ 2º. A gestão de áreas de riscos de desastres contempladas no Art. 148-C, § 1º deve ser antecedida 

de laudo técnico por profissional habilitado. 

 

Art. 148-D. Todos os projetos de novas edificações ou demais utilizações urbanas do solo devem seguir 

as determinações legais previstas na Lei Federal n.º 12.651/2012, quanto às restrições de usos em 

ambientes com declividade. 

 

Art. 149. As Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP), contempladas entre 

os Art. 135 e Art. 149, são identificadas nos Mapas 06, 06A, 06B e 06C do Anexo A, com a seguinte 

configuração: 
 

I. Mapa 06: Em conformidade com o enunciado do Art. 135, Parágrafo Único. 
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II. Mapa 06-A: Glebas de terras 01 e 02, mencionadas no Art. 137, §1º e §2º desta legislação. 
 

III. Mapa 06-B: Em conformidade com o mencionado no Art. 144, §1º desta legislação. 

 

5.2.8 Subseção VIII: Dos Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) 
 

Art. 150. Os Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) são constituídos por 

áreas e ambientes destinados aos equipamentos públicos, lazer, institucionais e comunitários, tais 

como escolas, unidades de saúde, ambientes destinados à gestão pública municipal e demais 

entidades, ambientes comunitários, como praças, áreas de lazer e entretenimento e outras instituições 

com potenciais para o aporte aos serviços públicos. 
 

 

§ 1º. Os Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) estão em conformidade 

com o Capítulo II, Estratégias, Estratégia IV, Da acessibilidade universal à moradia digna e aos espaços 

de convívio público, Art. 10 desta legislação. 
 

§ 2º. Os Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) não se constituem como 

um zoneamento, no entanto, um agrupamento de usos específicos que estão distribuídos no interior 

de demais zoneamentos urbanos do Plano Diretor de Nova Itaberaba, conforme o Art. 228, Alínea A, 

Quadro 03 e Art. 228-A, Alínea A, Detalhamento dos limites de usos [3B] desta legislação. 
 

§ 3º. Os Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) se constituem de usos 

específicos que podem estar distribuídos no ambiente do macrozoneamento rural e nos núcleos 

comunitários do município de Nova Itaberaba. 

 

Art. 151. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba efetivará programa progressivo de 

implantação e conservação de áreas de lazer e entretenimento na área urbana e nos núcleos rurais do 

município, que atenda aos diferentes estratos etários da população. 
 

§ 1º. Todas as áreas de lazer, equipamentos públicos e comunitários devem possuir infraestrutura 

adequada para o uso da população, especialmente dos jovens e crianças, inclusive nos núcleos rurais 

de Nova Itaberaba. 
 

§ 2º. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará projetos para a instalação de academias ao 

ar livre em áreas públicas previamente destinadas à população de diferentes faixas etárias, inclusive 

na sede do núcleo rural da Linha Garibaldi. 
 

§ 3º. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba implantará um programa progressivo de adaptação da 

acessibilidade às áreas de lazer e entretenimento com padrão de acessibilidade adequado aos usuários 
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e transeuntes de acordo com o Decreto Presidencial n.º 5.296/2004, que estabelece as normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade reduzida e dá outras providências. 

 

Art. 152. Nas áreas de Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) é permitido 

o Serviços de Suporte (S3) deste que possua um vínculo com a gestão pública, tais como locais de 

eventos, sendo que os demais usos são proibidos em conformidade com o Art. 24-E, Alínea A, Quadro 

02 deste Plano Diretor. 

 

Art. 153. Nas áreas de Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) são 

permitidos os Serviços Institucionais (S5) de Inexpressivo e Médio Impacto Ambiental, conforme o Art. 

24-A, Alínea A, Quadro 01, Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [B] e Art. 24-

G, §1º deste Plano Diretor. 

 

Art. 154. Nas áreas de Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) é permitido 

o uso de Indústria Muito Leve (I1), como incubadora de base tecnológica, sempre coordenada pelo 

Poder Executivo Municipal e os demais usos ficam proibidos, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 

01, Art. 24-D, Alínea A e Detalhamento das classificações dos usos [I] deste Plano Diretor. 

 

Art. 155. Nas áreas de Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) são 

permitidos os usos de Interesse Ambiental (IA) e Preservação Ambiental (PA) desde que exista esta 

potencialidade conjugada a estes usos, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01, Art. 24-D, Alínea A, 

Detalhamento das classificações dos usos [C] deste Plano Diretor. 

 

Art. 156. As áreas de Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) são 

permitidas nas Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) e nos Núcleos Rurais (NR) de Nova 

Itaberaba, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 deste Plano Diretor. 

 

Art. 157. Os parâmetros urbanísticos de edificações destinadas para Equipamentos Públicos, Lazer, 

Institucionais e Comunitários (EPLIC) ficam condicionadas à localização dentro do respectivo 

zoneamento urbano desta legislação, conforme o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 desta legislação. 

 

Art. 158. As áreas de Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC) são 

contempladas entre os Art. 150 e Art. 158 e são identificadas no Mapa 07 do Anexo A. 
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5.2.9 Subseção IX: Das Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) 
 

Art. 159. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) são as áreas destinadas ao processo de 

densificação associado à expansão urbana futura desde que inseridas no interior do perímetro urbano 

e que sejam aptas a tais processos em áreas contíguas, respeitando a legislação ambiental e limites 

municipais, assim como as restrições específicas aos atuais locais com infraestrutura adequada, bem 

como a área de Transição do Perímetro Urbano. 
 

Parágrafo Único: As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) estão em conformidade com o 

Capítulo II, Estratégias, Estratégias I, II, III e IV, Arts. 06, 07, 08, 09 e 10 desta legislação e apresenta os 

seguintes setores espaciais urbanos: 
 

I. Expansão urbana em área contígua ao sistema viário consolidado da rua Achiles Agostini no 

loteamento Colina do Sol I, denominado Colina do Sol II, no sudoeste da área urbana de Nova 

Itaberaba. 
 

II. Gleba de terra localizada no prolongamento da rua Dionízio Castanha, paralela à rua Primo Maschio 

e contato com o sistema viário da rua José Marocco, no oeste da área urbana de Nova Itaberaba. 
 

III. Expansão urbana em área contígua ao sistema viário consolidado no prolongamento da Av. 

Progresso, no setor leste da área urbana de Nova Itaberaba. 
 

IV. Expansão urbana em área contígua ao sistema viário consolidado no prolongamento da Av. 

Progresso, em Loteamento denominado de Desbravador, no setor leste da área urbana de Nova 

Itaberaba. 
 

V. Densificação urbana em áreas com infraestrutura pública já instalada, tais como a rede de 

abastecimento de água, rede de energia elétrica, sistema viário, passeio público, alcance de 

equipamentos públicos e institucionais, em lotes urbanos sem utilização prevista nesta legislação. 

 

Art. 159-A. A densificação urbana se aplica em lotes com infraestrutura já consolidada e que estão no 

interior do tecido urbano de Nova Itaberaba, derivados de desmembramentos, loteamentos ou outra 

forma de partilha da terra, no qual pode incidir os instrumentos de desenvolvimento urbano previstos 

no Estatuto da Cidade. 

 

Art. 160. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) de Nova Itaberaba devem estar em 

conformidade com o Estatuto da Cidade Lei n.º 10.257/2001 e Lei Federal n.º 13.465/2017 de 

Regularização Fundiária Rural e Urbana (REURB) quanto ao cumprimento da função social da cidade e 

da propriedade; devem atender os requisitos equânimes quanto à qualidade do meio ambiente, ao 
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bem-estar social e econômico e ao acesso à terra urbanizada e a integração social em processos de 

desenvolvimento urbano com infraestrutura adequada. 

 

Art. 161. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU), ou seja, de urbanização futura, para o 

período de vigência desta legislação devem estar localizados em área contígua àqueles onde se 

desenvolve o atual processo de urbanização, evitando a formação de vazios, a descontinuidade urbana 

e a oneração do custo fixo das finanças públicas da cidade de Nova Itaberaba, conforme previsto no 

Art. 159, § 1º, I, II, III, IV e V, Alínea A desta legislação. 

 

Art. 162. Consideram-se para fins de expansão urbana as áreas urbanizadas que tenham infraestrutura 

instalada, glebas ociosas, lotes sem utilização, loteamentos em construção, com baixa densidade de 

usos bem como associada a usos que não conflitem com a legislação ambiental; deverão, também, se 

constituírem como áreas urbanas sem a utilização integral em relação ao seu potencial de usos até o 

limite do perímetro urbano de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. Nas áreas de expansão urbana mencionadas no Art. 159, § 1º, Inciso II, III, IV e V, Alínea A, desta 

legislação deve se observar todas as diretrizes de desenvolvimento urbano previstas na Lei n.º 

6.766/79, Capítulo I, Das Disposições Preliminares, Art. 2º, do parcelamento do solo urbano e demais 

normas previstas nesta legislação. 
 

§ 2º. Nas áreas de expansão urbana mencionadas no enunciado do Art. 162, § 1º, desta legislação deve 

se observar as restrições para a urbanização contidas na Lei n.º 12.608/2012, na Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – PNPDEC quanto às condicionantes de área de riscos de desastres naturais 

para os processos de urbanização futura de Nova Itaberaba. 
 

§ 3º. Nas áreas de expansão urbana mencionadas no enunciado do Art. 162, § 1º, desta legislação deve 

se observar as restrições para a urbanização contidas nas Leis n.ºs 12.651/2012 e 12.727/2012 e Lei 

n.º 1.277/2020, do Código Florestal Brasileiro e Alterações Posteriores, Capítulo II, Das Áreas de 

Preservação Permanente quanto às condicionantes ambientais para os processo de urbanização futura 

de Nova Itaberaba. 

  

Art. 163. Os novos lotes urbanizados em área de expansão urbana somente serão liberados pelo Órgão 

responsável da prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, com base em informações técnicas da 

Concessionária Municipal de Águas, após a comprovação da capacidade de fornecimento de água para 

todos os usuários potenciais em função da expectativa de consumo desses novos loteamentos, em 

conformidade com a Lei n.º 1.277/2020. 
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Art. 164. Todas as diretrizes de desenvolvimento urbano aplicadas às Zonas de Densificação e 

Expansão Urbana (ZDEU) devem estar em conformidade com as previsões legais da Lei n.º 1.277/2020 

de Parcelamento urbano ou destinação urbana de Nova Itaberaba, conforme o Art. 228, Alínea A e Art. 

228-A, Detalhamento dos limites de usos [9] desta legislação. 

 

Art. 165. Para as áreas de densificação urbana mencionadas no Art. 159, § 1º, Inciso I, o Poder 

Executivo Municipal de Nova Itaberaba regulamentará, em período de vigência desta legislação os 

seguintes instrumentos de desenvolvimento urbano previstos na Lei n.º 10.257/2001: 
 

I. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória, que visa melhorar a utilização das redes de 

infraestrutura urbana e seus custos públicos de instalação e manutenção da cidade, além do combate 

à especulação imobiliária, os vazios urbanos e as baixas densidades urbanas. 
 

II. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) Progressivo no Tempo, que tem a 

perspectiva de estimular os usos de áreas urbanas ociosas que causam prejuízos à população, além de 

motivar o uso adequado de forma a atender a função social da propriedade. 
 

III. Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública, com base na inobservância dos 

instrumentos anteriores (Art. 165, Incisos I e II), após o prazo de cinco anos; ocorre em uma sanção a 

título de indenização com títulos da dívida pública, além de que Poder Executivo Municipal deverá dar 

destinação adequada ao imóvel em prazo de cinco anos, com base no intervalo de tempo da 

incorporação do referido imóvel. 

 

Art. 166. Nas Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU), todos os passeios públicos deverão 

ser adequados às determinações do Decreto Presidencial n.º 5.296/2004 que estabelece as normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade reduzida e dá outras providências Capítulo 

IV, Da implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística, Seção II, Das condições Específicas. 
 

Parágrafo Único: Visando melhorar a qualidade de vida dos munícipes, a Prefeitura Municipal de Nova 

Itaberaba efetivará um programa progressivo de padronização dos passeios públicos com piso tátil e 

acessibilidade de rampas, conforme a NBR 9050/2015, de Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos, em parceria com os usuários das edificações urbanas. 

 

Art. 167. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) são permitidas para usos Residenciais 

horizontais e verticais dos tipos Unifamiliar (R1), Multifamiliar (R2) e Transitório (R3) conforme o Art. 

24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 deste Plano Diretor. 
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Parágrafo Único: Os parâmetros urbanísticos para os usos previstos no enunciado do Art. 167, estão 

listados entre os Art. 59 e Art. 74, Das Zonas Residenciais Predominantes (ZRP) e no Art. 24-A, Alínea 

A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 deste Plano Diretor. 

 

Art. 168. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) são permitidas para usos de Comércio 

dos tipos Comércio Local (C1), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 

02 deste Plano Diretor. 

 

Art. 169. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) é permissível para usos de Comércio dos 

tipos Comércio Urbano (C2), especificamente para usos que atende as necessidades pessoais e 

imediatas de alimentação, saúde e domicílio, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, 

Alínea A, Quadro 02 e Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [H] desta 

legislação. 

 

Art. 170. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) são permitidos para usos de serviços 

públicos e privados das classes Serviço Local (S1), Serviço Urbano (S2) e Serviço Institucional (S5), 

conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 deste Plano Diretor. 

 

Art. 171. Nas Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU), os usos do solo de Alto Impacto 

Ambiental, contemplados no Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 24-G, §1º, são permissíveis desde 

que tenham vínculos com as obras de infraestrutura pública, como abastecimento de água e rede de 

esgoto; caso contrário, são expressamente proibidos, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 

24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [B] desta 

legislação. 

 

Art. 172. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) são permissíveis para Serviços de 

Suporte (S3) e Serviços Especiais (S4), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, 

Quadro 02, desde que não causem impactos socioculturais e ambientais no entorno. 
 

Parágrafo Único: Dependendo do porte da atividade do enunciado do Art. 172 desta legislação e das 

potenciais interferências na vizinhança que venham a ser instalados ou ampliados, o Órgão 

competente da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba conjuntamente com o Conselho Municipal do 

Plano Diretor podem solicitar Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) ou Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) com o respectivo Relatório de impacto Ambiental (RIMA), conforme prevê a Lei n.º 10.257/2001; 

caso o uso proposto não for contemplado na Lei Complementar n.º 140/2011 e alterações posteriores, 
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conforme o conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01, Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 24-D, 

Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [J]. 

 

Art. 173. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) se destinam para Usos especiais (Z), 

conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02, compatíveis com as 

residências unifamiliares e multifamiliares, os projetos especiais de regularização fundiária e a 

realocação de moradias em áreas impróprias. 
 

Parágrafo Único: Nas Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) é possível a aplicação da 

Regularização Fundiária Urbana (REURB) com base em processo de parcelamento simplificado e 

progressivo conforme a Lei Federal n.º 6.766/1979, Lei Federal n.º 10.257/2001 e Lei n.º 13.465/2017, 

com vistas à garantir a viabilidade de planos específicos de urbanização ou promover a regularização 

de parcelamentos informais; estas atividades serão coordenadas pelo Poder Executivo Municipal de 

Nova Itaberaba em conformidade com o Capítulo II, Estratégias, Estratégia I, Do cumprimento da 

função social da cidade e da propriedade, Art. 07, no município de Nova Itaberaba constante nesta 

legislação. 

 

Art. 174. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) se destinam para a instalação de 

Indústria Muito Leve (I1), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 

e ficam condicionadas à análise prévia do projeto pelo Órgão competente da Prefeitura Municipal de 

Nova Itaberaba quanto aos impactos negativos, como a emissão de ruídos, horário de funcionamento, 

geração de fumaça, aumento do tráfego, porte e outros, sendo que a manifestação de um ou mais 

destes fenômenos poderão determinar a proibição da instalação. 
 

Parágrafo Único: Nas Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU), as novas edificações com 

finalidade industrial devem seguir os parâmetros urbanísticos definidos pela Lei n.º 1.194/2018, que 

dispõe sobre as normas que regulam as edificações no município de Nova Itaberaba, estado de Santa 

Catarina e dá outras providências, Capítulo IV, Edificações Destinadas ao Uso Industrial. 

 

Art. 175. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) se destinam para o gravame de Áreas 

de Interesse Ambiental (IA) e de Preservação Permanente (PA), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 

01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02, desde que existam áreas com estas potencialidades neste 

zoneamento e de acordo com o Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [C]. 

 

Art. 176. Nas Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) são permissíveis os usos de Indústria 

Leve (I2), conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02; no entanto, fica 
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condicionada à análise prévia do projeto pelo Órgão competente da Prefeitura Municipal de Nova 

Itaberaba quanto aos impactos negativos, como a emissão de ruídos, geração de fumaça, aumento do 

tráfego, porte, implicâncias ambientais e associação de uso com residências e em conformidade com 

o e Art. 24-D, Alínea A, Detalhamento das classificações dos usos [B]). 
 

Parágrafo Único: As determinações sobre o licenciamento de atividades econômicas em Zonas de 

Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) devem seguir a Lei Municipal n.º 068/1993, que instituiu o 

Código de Postura do Município de Nova Itaberaba Estado de Santa Catarina e dá outras providências. 

 

Art. 177.  Os parâmetros urbanísticos para os usos previstos nas Zonas de Densificação e Expansão 

Urbana (ZDEU) destinado ao uso residencial, produção econômica, institucional e outros estão 

contempladas na Zonas de Produção Econômica e Residencial Mista (ZPERM), entre os Art. 75 e Art. 

86 e Das Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI), entre os Art. 98 e Art. 117 e no Art. 24-A, 

Alínea A, Quadro 01 e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 lesta legislação. 

 

Art. 178. As Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) são contempladas entre os Art. 159 e 

Art. 178 desta legislação e são identificadas no Mapa 08 do Anexo A. 

 

5.3 Seção III: Das demais intervenções urbanísticas 
 

5.3.1 Subseção I: Dos Usos Especiais (UE) 
 

Art. 179. As áreas destinadas para Usos Especiais (UE) possuem a finalidades de gravame do cemitério 

municipal com uso consolidado e em ampliação localizado no município de Nova Itaberaba. 
 

Art. 180. No caso de atividade de serviço funerário, de suporte aos Usos Especiais (EU) é permitida a 

instalação na Zona Residencial Mista e Produção Econômica (ZRMPE) desde que não cause conflitos 

no entorno ou com vizinhança. 
 

Parágrafo Único: As demais interferências quanto ao cemitério municipal devem ser adequadas às 

determinações da Lei Municipal n.º 068/1993, que instituiu o Código de Postura do Município de Nova 

Itaberaba Estado de Santa Catarina e dá outras providências, Capítulo Cemitérios. 

 

Art. 181. Na ampliação do cemitério municipal localizado no interior do perímetro urbano de Nova 

Itaberaba, de matrículas n.º 54.246 e n.º 54.247 e área total de 2.480,75 m2 (dois mil quatrocentos e 

oitenta virgula setenta e cinco metros quadrados), deverá seguir as determinações da Resolução do 
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Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama n.º 335/2003, que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de cemitérios, alterada posteriormente pelas Resoluções n.º 368/2006 e n.º 402/2008. 
 

Parágrafo Único: A ampliação do cemitério municipal deverá ser de forma contígua ao atual uso 

consolidado e de acordo com projeto técnico a ser desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Nova 

Itaberaba. 

 

Art. 182. Em processo de usos e em caso de necessidade de ampliação dos demais cemitérios 

localizados no município de Nova Itaberaba devem seguir as determinações legais da Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama n.º 335/2003, que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de cemitérios, alterada posteriormente pelas Resoluções n.º 368/2006 e n.º 402/2008 e 

pela Lei Municipal n.º 068/1993, que instituiu o Código de Postura do Município de Nova Itaberaba 

Estado de Santa Catarina e dá outras providências, Capítulo Cemitérios. 

 

Art. 183. As áreas destinadas para Usos Especiais (UE) são contempladas entre os Art. 179 e Art. 183 

desta legislação e são identificadas no Mapa 09 do Anexo A. 

 

5.3.2 Subseção II: Das Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) 
 

Art. 184. As Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) necessitam passar por processos de 

intervenções legais e urbanísticas, coordenadas pelo Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba 

visando a sua regularização e ampliação da qualidade de vida dos usuários e munícipes, em 

conformidade com a Lei n.º 10.257/2001 e Lei n.º 13.465/2017 de Regularização Fundiária Urbana e 

Rural (REURB). 
 

§ 1º. As Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) estão em conformidade com o Capítulo 

II, Estratégias, Estratégias I, II, III, VI e V, Arts. 07, 08, 09, 10 e 11 desta legislação. 
 

§ 2º. As intervenções em Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) devem estar em 

conformidade com a Lei n.º 1.239/2019, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Habitação de 

Interesse Social - SHIS; Fundo Municipal de Habitação - FMH; sobre o Conselho Gestor do FMH; 

Regulamenta a concessão de auxílios habitacionais, projetos e programas de habitação de interesse 

social, e dá outras providências, Capítulo I, Do Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social, 

Seção I, Dos Objetivos Princípios e Diretrizes. 

 

Art. 185. A Regularização Fundiária Urbana e Rural (REURB) se aplica nas seguintes configurações 

urbanas e municipais de Nova Itaberaba: 
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I. Assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de 

área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei n.º 5.868/1972, independentemente da 

propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. 
 

II. Núcleo urbano informal clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer 

modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua 

implantação ou regularização. 
 

III. Núcleo urbano informal consolidado de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a 

natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, 

entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. 

 

Art. 186. As Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) podem ser localizadas em qualquer 

zoneamento deste Plano Diretor, inclusive de usos não consolidados como de Zona de Densificação e 

Expansão Urbana (ZDEU); em área de Transição do Perímetro Urbano; no ambiente rural de Nova 

Itaberaba; deverão ser identificadas e regularizadas em período de vigência desta legislação. 
 

Parágrafo Único: Se constitui como Área Irregular e da Regularização Fundiária (AIRF) prioritários, os 

seguintes setores urbano e rural: 
 

I. Setor urbano Nordeste lado esquerdo da rodovia estadual Itaberaba, sentido centro urbano até o 

contato com a Área de Preservação Permanente do rio Pinheiro. 
 

II. Setor municipal localizado na transição do perímetro urbano, leste, em contato direto com a área 

não edificante da rodovia BR 282, em ambas as laterais, em proximidade com a divisa do município de 

Chapecó (SC), no Núcleo distrital da Sede Figueira. 
 

III. Núcleo urbano informal localizado no acesso à Linha Dal Chiavon, margem esquerda da via vicinal, 

no sentido oeste leste, em proximidade com o rio Taquara em sistema viário contínuo à Avenida 

Progresso. 

 

Art. 187. Em conformidade com a Lei n.º 13.465/2017, de Regularização Fundiária Rural e Urbana os 

objetivos da interferência administrativa e urbanística em Áreas Irregulares e da Regularização 

Fundiária (AIRF) são: 
 

I. Identificar os núcleos urbanos informais localizados no território municipal. 
 

II. Criar unidades imobiliárias compatíveis com o zoneamento e planejamento urbano e 

macrozoneamento municipal. 
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III. Priorizar a permanência da população em seu local de origem preservando os laços familiares, 

comunitário e sociais. 
 

IV. Prevenir e monitorar a formação de novos núcleos urbanos informais, inclusive em locais de risco 

de desastres naturais, como em áreas declivosas, com riscos de desmoronamento e margens de cursos 

de água. 
 

V. Conceder direitos reais de usos preferencialmente vinculada ao gênero feminino que detém a 

utilização do lote. 
 

VI. Franquear a efetiva participação da população por meio da sua organização social nas distintas 

etapas da REURB. 

 

Art. 188. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba desenvolverá um programa de cadastramento de 

todas as unidades habitacionais e de edificações com funções mistas e de atividades econômicas 

visando à identificação para futura regularização de Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária 

(AIRF) no município. 

 

Art. 189. A existência de Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) gravadas para 

intervenções e medidas urbanísticas de realocação fundiária no município de Nova Itaberaba, devem 

ser coordenadas pelo Órgão responsável do Poder Executivo Municipal visando às transformações 

urbanísticas necessárias, melhoria das condições de habitação e infraestrutura para a população e em 

estrita conformidade com os usos previstos nesta legislação. 
 

Parágrafo Único: Nas políticas públicas de habitação popular em Áreas Irregulares e da Regularização 

Fundiária (AIRF) a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba implementará as diretrizes compostas na 

Lei n.º 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para 

o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei n.º 11.124/2005. 

 

Art. 190. A promoção da regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda em Nova Itaberaba pode se estruturar mediante o estabelecimento de normas especiais 

de urbanização, simplificação da legislação do parcelamento e do uso do solo, implantação de 

infraestrutura progressiva em etapas, de forma escalonada, estruturada na forma de Lei 

Complementar conforme prevê a Lei n.º 13.465/2017. 
 

§ 1º. Na interferência nas Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) não consolidadas, ou 

seja, que demandam processo de parcelamento do solo urbano, deve se observar as determinações 
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da Lei n.º 1.277/2020 que dispõe sobre o parcelamento urbano ou com destinação urbana no 

município de Nova Itaberaba, Capítulo IV, Loteamentos Populares. 
 

§ 2º. Na interferência nas Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) consolidadas, deve se 

observar as determinações da Lei n.º 1.277/2020 que dispõe sobre o parcelamento urbano ou com 

destinação urbana no município de Nova Itaberaba, Capítulo V, Das Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS). 

 

Art. 191. Nos processos de regularização fundiária, o Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba 

poderá estimular a formação de associações de grupos sociais, visando à parceria para o 

gerenciamento destas ações de regularização no âmbito municipal, conforme Art. 187, Inciso VI desta 

legislação. 

 

Art. 192. A existência de Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) nos núcleos rurais de 

Linha União da Serra, Linha Alto Taquara, Linha Tarumã, Linha Sanga Lourdes, Linha Garibaldi, Linha 

Bela Vista da Taquara, Linha Amizade, Linha Barra do Camboim, Linha Santa Terezinha, Linha 

Taquarussú, Linha Barra da Taquara, Linha Brasília, Linha Maringá, Linha Pessegueiro, Linha Espuma, 

Linha Alto Camboim, Linha Cambucica, Linha Natal, Linha Santa Lúcia, Linha Pinheiro e Linha Carraro, 

também ficam disponíveis para a aplicação da REURB desde que possuam as condições adequadas e 

enquadramento legal para a efetivação deste instrumento urbanístico. 

 

Art. 193. As Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) são contempladas entre os Art. 184 

e Art. 193 desta legislação e são identificadas no Mapa 10 do Anexo A. 

 

 

5.3.3 Da Aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

 

Art. 194. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de desenvolvimento urbano da 

Lei n.º 10.257/2001, Estatuto da Cidade e tem por objetivo identificar e avaliar previamente as 

interferências decorrentes da implantação de loteamentos, novas e a ampliação de empreendimentos, 

edificações ou obras de infraestrutura e atividades econômicas, no município de Nova Itaberaba; 

define as medidas mitigadoras e compensatórias quando existirem interferências e impactos negativos 

no município. 
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Parágrafo Único: O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está em conformidade com o Capítulo II, 

Estratégias I, II, III e V; Capítulo III, Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Municipal, Seção I, 

Instrumentos do Estatuto da Cidade, Art. 14, Inciso VI desta legislação. 

 

Art. 195. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deve ser solicitado pela Prefeitura Municipal de 

Nova Itaberaba aos projetos de investidores e gestores em obras de empreendimentos da iniciativa 

privada, inclusive para empreendimentos públicos, autarquias e de economia mista a serem instaladas 

no município quando não contempladas em outra legislação. 

 

Art. 196. Na apresentação de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o escopo do relatório técnico 

deverá atender a uma estrutura básica de apresentação, objetivos, justificativa do projeto, 

caracterização do empreendimento ou edificação, compatibilidade com a política municipal de 

desenvolvimento econômico e ambiental, conforme o macrozoneamento ou zoneamento do Plano 

Diretor de Nova Itaberaba, impactos apresentados, medidas compensatórias e recomendações, 

conforme segue: 
 

I. Diagnóstico da área de influência do empreendimento ou edificação no entorno direto e indireto 

(Área de Influência Direta – AID e Área de Influência Indireta – AII). 
 

II. Identificação e análise das interferências negativas urbanísticas e demais e no território municipal. 
 

III. Identificação e análise das interferências positivas urbanísticas e demais e no território municipal. 
 

IV. Proposição de medidas mitigadoras e compensatórias e os respectivos efeitos desejáveis, 

embasados em critérios técnicos. 
 

V. Estabelecimento de programa de monitoramento das interferências (quando necessário). 
 

VI. Estabelecimento de programa de ajustes e correções (quando necessário). 
 

VII. Estabelecimento de um cronograma de compensações financeiras ao Poder Executivo Municipal 

(quando necessário). 
 

VIII. Estabelecimento de uma revisão periódica no caso de impactos negativos expressivos sobre o 

território municipal. 

 

Art. 197. Os parâmetros estabelecidos no Art. 196 devem ser disponibilizados em forma de relatório 

técnico denominado de Relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança (REIV) em local público por um 

período de, no mínimo, 30 (trinta) dias e acessível ao Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova 

Itaberaba. 
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Parágrafo Único: Potenciais demandas de gestão relacionadas ao Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV) serão gerenciadas pelo Órgão Técnico da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, pelo Conselho 

Municipal do Plano Diretor, preferencialmente em conjunto com o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, em atenção à Lei n.º 1.205/2018, que estabelece normas referentes a 

Política de Desenvolvimento Econômico, concessão de incentivos fiscais e estímulos materiais para a 

expansão de empreendimentos e a geração de condições ocupacionais em Nova Itaberaba. 

 

Art. 198. Na elaboração de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para o município de Nova 

Itaberaba devem se considerar as seguintes unidades temáticas: 
 

I. Condições dos aspectos físicos, estrutura dos solos, orientação do relevo, da vegetação, das 

declividades, dos cursos d’água, direção dos ventos e outros. 
 

II. Incidência das legislações Federal, Estadual e Municipal sobre o empreendimento ou edificação. 
 

III. Aspectos relativos à mobilidade, tipologias das vias, conectividade urbana, condições de 

acessibilidade e segurança, geração de tráfego e demandas por transportes especiais, equipamentos 

públicos e comunitários, densidade, incremento populacional e outros. 
 

IV. Formas de uso do solo do entorno pré-existente e consolidado, funcionalidade local, adensamento 

populacional urbano, equipamentos públicos e comunitários. 
 

V. Condições ambientais do entorno, tanto natural quanto construído, áreas de interesse ambiental, 

paisagístico, patrimonial e demais existentes no local. 
 

VI. Infraestrutura urbana, como rede de água, energia elétrica, telecomunicações, rede de 

esgotamento sanitário, rede de atendimento social e educacional e outras, além dos elementos de 

mobilidade e acessibilidade urbana. 
 

VII. Diagnóstico socioeconômico da população do entorno - direta e indireta (Área de Influência Direta 

– AID e Área de Influência Indireta – AII). 
 

VIII. Existência de ocupação do solo urbano, como áreas irregulares, de realocação fundiária e 

manifestação de conflitos legais. 
 

IX. Adequação do empreendimento ou edificação com o macrozoneamento rural, zoneamento urbano 

e uso do solo urbano no Plano Diretor de Nova Itaberaba. 

 

Art. 199. As medidas compensatórias definidas em Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

contempladas no Art. 196, Inciso VII desta legislação são destinadas ao erário do Poder Executivo 
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Municipal que deverá compor um Fundo municipal destinado para a preservação ambiental no 

município de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. As medidas compensatórias podem ser financeiras ou em obras de infraestrutura sendo 

necessárias normatizá-las em período de vigência desta legislação para a adequada destinação das 

finalidades destas compensações. 
 

§ 2º. Os prazos para execução das medidas compensatórias devem ser previamente acordados entre 

o empreendedor e o Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba mediante cronograma físico 

financeiro; em caso de desacordo, o Poder Executivo Municipal definirá os prazos de forma unilateral. 

 

Art. 200. Na avaliação de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) no município de Nova Itaberaba, 

o Poder Executivo Municipal conjuntamente com o Conselho Municipal do Plano Diretor pode 

determinar a aplicação do Zoneamento Especial (ZE), que delimita áreas dentro do zoneamento 

urbano, estabelecendo regimes regulatórios e de intervenções com características especiais, 

condizentes com os objetivos que se quer alcançar nestes segmentos específicos da cidade de Nova 

Itaberaba, em conformidade com o Capítulo II, Estratégia I, Do cumprimento da função social da cidade 

e da propriedade, no Art. 07 e na Estratégia II, De preservação e conservação ambiental municipal, no 

Art. 08 deste Plano Diretor. 
 

Parágrafo Único: No caso da aplicação do Zoneamento Especial (ZE) em período de vigência desta 

legislação se emprega o enunciado do Art. 197, Parágrafo Único, deste Plano Diretor. 

 

Art. 201. A aplicação do Zoneamento Especial (ZE) acontece onde os parâmetros de utilização do solo 

urbano são mais restritivos e flexíveis que aqueles previstos no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01, Art. 24-

E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor de Nova Itaberaba. 

 

Art. 202. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), em nenhuma hipótese, abre precedentes para a 

instalação de atividades que não sejam permitidas ou permissíveis no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e 

Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 deste Plano Diretor, exceto na aplicação do Zoneamento Especial (ZE), 

conforme os enunciados do Art. 200, Parágrafo Único e Art. 201 deste Plano Diretor. 

 

Art. 203. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), deverá ser elaborado por equipe interdisciplinar 

com habilidade técnica e credenciado em Órgão fiscalizador e o Relatório técnico deverá ser 

apresentado ao Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba. 
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Parágrafo Único: Na apresentação de Relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança (REIV) deverá ser 

ainda realizada em audiência pública devidamente regimentada; caso necessário e assim definido pelo 

Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba. 

 

Art. 204. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) poderá ser rejeitado ou solicitado adequações por 

insuficiência técnica, se apresentar incompleto, apresentar inconformidades com este Plano Diretor 

ou não entregue no prazo estipulado. 

 

Art. 205. O Órgão responsável do Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba, conjuntamente com 

o Conselho Municipal do Plano Diretor podem requerer a composição de um Conselho Técnico 

habilitado para dar suporte na análise e compreensão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), sob 

responsabilidade financeira do empreendedor. 

 

5.3.4 Da Aplicação dos demais Instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade 
 

Art. 206. Os Instrumentos urbanísticos contemplados na Constituição Federal de 1988, Art. 182 e Art. 

183, na Lei n.º 10.257/2001 Estatuto da Cidade e na Lei Federal n.º 13.465/2017 de Regularização 

Fundiária Rural e Urbana (REURB) representam mecanismos de gestão do território municipal e podem 

ser aplicados à diferentes configurações territoriais de acordo com cada objetivo a que se destinam. 
 

§ 1º. Especificamente em Nova Itaberaba existe uma configuração urbana e rural que favorece o 

emprego dos seguintes Instrumentos: Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); Direito de Preempção; 

Direito de Superfície; Operações Urbanas Consorciadas, ou Consórcio Imobiliário; Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsórios; Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo; 

Desapropriação com Pagamentos em Títulos da Dívida Pública; Aplicação de Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV). 
 

§ 2º. Os Instrumentos urbanísticos da Lei 10.257/2001 estão contemplados no Capítulo III, 

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Municipal, Art. 13, Seção I, dos Instrumentos do 

Estatuto da Cidade, Art. 14, Incisos I ao XII. 

 

Art. 207. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) estão contempladas especialmente no Capítulo 

V, Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II: Do Uso do Solo Urbano, Subseção VI: Das Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) desta legislação. 

 

Art. 208. O Direito de Preempção confere a preferência de compra de imóvel urbano identificado no 
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Plano Diretor ao Poder Executivo Municipal em período de até cinco anos, com mais um de renovação, 

desde que justificada a finalidade da compra da área ou imóvel, atendendo o interesse ambiental, 

habitação social, produção econômica ou outro, condicionada à previsão orçamentária para a 

aplicabilidade deste instituto. 
 

Parágrafo Único: O Direito de Preempção está contemplado no Capítulo V, Parcelamento e do Uso do 

solo urbano, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção V, Das Zonas de Produção Econômica Industrial 

(ZPEI), Art. 113, § 1º e § 2º. 

 

Art. 209. No Direito de Superfície o proprietário de imóvel urbano poderá conceder a outrem o seu 

terreno ou edificação por tempo determinado ou indeterminado mediante escritura pública registrada 

no Cartório de Registro de Imóveis se observadas as determinações especificadas na Lei n.º 

10.257/2001, conforme segue: 
 

I. O Direito de Superfície abrange o direito de utilizar o solo relativo ao terreno, na forma estabelecida 

no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística e de usos e aproveitamento conforme o Art. 

24-A, Alínea A, Quadro 01, Art. 24-E Alínea A, Quadro 02 e Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano 

Diretor. 
 

II. O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a 

propriedade superficiária arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva com 

os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do Direito de Superfície, salvo disposição em 

contrário do contrato respectivo. 
 

III. A concessão do Direito de Superfície poderá ser gratuita ou onerosa. 
 

IV. O período da concessão onerosa será determinado por ambas as partes e se aplica a qualquer 

tipologia de zoneamento no interior do perímetro urbano da cidade de Nova Itaberaba. 

 

Art. 210. O Direito de Superfície será regulamentado por legislação específica pelo Poder Executivo 

Municipal de Nova Itaberaba após a sanção deste Plano Diretor. 
 

Parágrafo Único: Em nenhuma hipótese o uso do lote urbano e a respectiva edificação localizados no 

interior do Perímetro urbano do município de Nova Itaberaba prevista no Art. 209, Incisos I, II, III e IV, 

desta legislação, poderá exercer a(s) função(ões) que não estiverem previstas no Art. 24-A, Alínea A, 

Quadro 01, Art. 24-E Alínea A, Quadro 02 e Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 

 

Art. 211. O instrumento de Operações Urbanas Consorciadas, ou Consórcio Imobiliário pode ser 

efetivada entre o Poder Público e a iniciativa privada sempre coordenadas pelo Poder Público, visando 
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melhorias urbanísticas no interior do perímetro urbano de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: O instrumento da Operações Urbanas Consorciadas, ou Consórcio Imobiliário está 

contemplado no Capítulo V, Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção I, Do parcelamento do 

solo urbano, Subseção I, Das Normas do parcelamento do solo urbano, no Art. 36, Parágrafo Único e 

na Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção IV, Da Área de Usos Múltiplos, Art. 88, § 1º, § 2º e § 3º 

desta legislação. 

 

Art. 212. O instrumento de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios pode ser efetivada 

pelo Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba e tem como finalidade a minimização da expansão 

urbana, o direcionamento para o parcelamento de glebas ociosas, a diminuição de custos do processo 

de urbanização, a ampliação de oferta de imóveis, a revitalização de espaços urbanos degradados, 

visando o cumprimento da função social da propriedade urbana de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. A aplicação deste instrumento previsto no enunciado do Art. 212, possui ínfima relação com a 

grande quantidade de lotes urbanos com infraestrutura instalada e que se encontram sem utilização, 

portanto, não utilizados, não edificados e subutilizados, no interior do perímetro urbano da cidade de 

Nova Itaberaba. 
 

§ 2º. A aplicação do instrumento de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios está 

contemplada no Capítulo V, Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do uso do solo urbano, 

Subseção I, Dos Índices Urbanísticos, Art. 44, § 1º e § 2º, Inciso I deste Plano Diretor. 
 

§ 3º. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba regulamentará no período de vigência desta 

legislação o instrumento de desenvolvimento urbano previsto na Lei n.º 10.257/2001 denominado de 

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios. 

 

Art. 213. O instrumento do Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo se aplica de 

forma sucessiva ao instrumento de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e possui 

alíquotas progressivas, aplicadas em período de até 5 (cinco) anos consecutivos e com máximo de 

15,00% (quinze por cento) do valor venal do imóvel, visando o cumprimento da função social da 

propriedade urbana de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. A aplicação deste instrumento previsto no enunciado do Art. 213, possui ínfima relação com a 

grande quantidade de lotes urbanos com infraestrutura instalada e que se encontram sem utilização, 

portanto, não utilizados, não edificados e subutilizados, no interior do perímetro urbano da cidade de 

Nova Itaberaba. 
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§ 2º. A aplicação do instrumento do Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo está 

contemplada no Capítulo V, Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do uso do solo urbano, 

Subseção I, Dos Índices Urbanísticos, Art. 44, § 1º e § 2º, Inciso II deste Plano Diretor. 
 

§ 3º. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba regulamentará no período de vigência desta 

legislação o instrumento de desenvolvimento urbano previsto na Lei n.º 10.257/2001 denominado de 

Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo. 

 

Art. 213-A. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará, em período de vigência desta 

legislação, um cadastramento imobiliário urbano, visando obter dados e informações sobre a realidade 

urbana atualizada, com o objetivo de tomada de decisão em relação à aplicação dos instrumentos do 

Estatuto da Cidade. 

 

Art. 214. O instrumento da Desapropriação com Pagamentos em Títulos da Dívida Pública se aplica de 

forma sucessiva ao Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo e tem como objetivo a 

ampliação de lotes urbanizados para a implantação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), para 

a Habitação de Interesse Social (HIS); destinação de áreas para a implantação de espaços públicos, 

como praças, preservação ambiental e áreas para atividades econômicas, visando o cumprimento da 

função social da propriedade urbana de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. A aplicação deste instrumento previsto no enunciado do Art. 214, possui ínfima relação com a 

grande quantidade de lotes urbanos com infraestrutura instalada e que se encontram sem utilização, 

portanto, não utilizados, não edificados e subutilizados, no interior do perímetro urbano da cidade de 

Nova Itaberaba. 
 

§ 2º. A aplicação do instrumento da Desapropriação com Pagamentos em Títulos da Dívida Pública está 

contemplada no Capítulo V, Parcelamento do Solo Urbano, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção 

I, Dos Índices Urbanísticos, Art. 44, § 1º e § 2º, Inciso III deste Plano Diretor. 
 

§ 3º. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba regulamentará no período de vigência desta 

legislação o instrumento de desenvolvimento urbano previsto na Lei n.º 10.257/2001 denominado de 

Desapropriação com Pagamentos em Títulos da Dívida Pública. 

 

Art. 215. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de desenvolvimento urbano da 

Lei n.º 10.257/2001 e tem por objetivo identificar e avaliar previamente as interferências decorrentes 

da implantação do parcelamento do solo, de novas e ampliação de empreendimentos, edificações ou 

obras de infraestrutura no município de Nova Itaberaba. 
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Parágrafo Único: A aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está contemplada no Capítulo 

V, Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção III, Das demais intervenções urbanísticas, 

Subseção III, Da Aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), entre o Art. 194 e Art. 205 desta 

legislação. 

 

Art. 215-A. A não contemplação dos demais instrumentos de desenvolvimento urbano e de 

regularização fundiária advindos da Lei n.º 10.257/01, no escopo deste Plano Diretor, não impede a 

sua aplicação, em caso de aderência com a realidade urbana e municipal em período de vigência desta 

legislação. 
 

Parágrafo Único: A integração de instrumentos de desenvolvimento urbano e de regularização 

fundiária da Lei n.º 10.257/01 pode também ser efetuada em período de revisão deste Plano Diretor. 

 

Art. 215-B. Os instrumentos de gestão democrática e participativa da Lei n.º 10.257/01 estão 

contemplados no Capítulo IX, Gestão Democrática e Participativa, Seção I, Subseção I, II e III desta 

legislação.   
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL 

 

6) PERÍMETRO URBANO 

 

6.1 Seção I: Perímetro Urbano da cidade de Nova Itaberaba 

 

Art. 216. Fica definida a nova configuração do Perímetro Urbano da cidade de Nova Itaberaba, 

integrada a este Plano Diretor em conformidade com as suas Finalidades, Abrangência, Princípios, 

Objetivos, Função social da cidade e da propriedade, Estratégias, com o parcelamento e o uso do solo 

adequado, economia urbana, densidade demográfica urbana, localização e influência da via diretriz da 

rodovia BR 282, tendências de densificação e expansão urbana para o período de vigência desta 

legislação e tendências para a localização das atividades econômicas municipais. 
 

§ 1º. O perímetro urbano da cidade de Nova Itaberaba possui extensão de 16.526,00m (dezesseis mil, 

quinhentos e vinte e seis metros) englobando uma área total de 320,17 ha (trezentos e vinte vírgula 

dezessete hectares). 
 

§ 2º. Os Pontos (P) indicativos definidores do Perímetro Urbano da cidade de Nova Itaberaba são 

relacionados a seguir, os quais deverão ser estabelecidos, demarcados e materializados por 

levantamento específico para tais fins: 
 

I. Ponto 00, localizado no setor Nor-nordeste da cidade de Nova Itaberaba, ao norte da rodovia BR 282, 

de coordenadas 319220.66 E e 7020258.56 N; Azimutes Plano 106°28'6.50'' e Real 107°17'17.42'', 

segue em direção ao Ponto 01, no sentido Lés-sudeste, a 485,84m de distância, em contato com a 

confrontação de lote urbano do Distrito Industrial IV, em empresa industrial denominada Farol - 

Indústria e Comércio S.A, de coordenadas 319686.57 E e 7020120.83 N; Azimutes Plano 204°55'4.07'' 

e Real 205°44'14.99'', segue em direção ao Ponto 02, no sentido Su-sudoeste, a 221,15m de distância, 

em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 319593.39 

E e 7019920.26 N; Azimutes Plano 106°29'14.31'' e Real 107°18'25.24'', segue em direção ao Ponto 03, 

no sentido Sudeste, a 118,99m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, 

sentido Leste-Oeste, de coordenadas 319707.49 E e 7019886.49 N; Azimutes Plano 117°59'49.75'' e 
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Real 118°49'0.68'', segue em direção ao Ponto 04, no sentido Su-sudeste, a 94,69m de distância, em 

faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 319791.10 E e 

7019842.04 N; Azimutes Plano 124°53'26.55'' e Real 125°42'37.48'', segue em direção ao Ponto 05, no 

sentido Su-sudeste, a 98,06m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido 

Leste-Oeste, de coordenadas 319871.54 E e 7019785.95 N; Azimutes Plano 131°25'25.22'' e Real 

132°14'36.15'', segue em direção ao Ponto 06, no sentido Su-sudeste, a 71,98m de distância, em faixa 

de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 319925.51 E e 

7019738.33 N; Azimutes Plano 135°19'12.91'' e Real 136°08'23.84'', segue em direção ao Ponto 07, no 

sentido Su-sudeste, a 10,99m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido 

Leste-Oeste, de coordenadas 319933.24 E e 7019730.51 N; Azimutes Plano 9°26'1.85'' e Real 

10°15'12.77'', segue em direção ao Ponto 08, no sentido Norte, a 43,76m de distância, margem 

esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, sentido Núcleo Distrital, de coordenadas 319940.41 E e 

7019773.68 N; Azimutes Plano 15°15'18.83'' e Real 16°04'29.75'', segue em direção ao Ponto 09, no 

sentido Nor-nordeste, a 36,20m de distância, margem esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, 

sentido Núcleo Distrital, de coordenadas 319949.94 E e 7019808.61 N; Azimutes Plano 32°58'9.69'' e 

Real 33°47'20.62'', segue em direção ao Ponto 10, no sentido Nordeste, a 46,67m de distância, margem 

esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, sentido Núcleo Distrital, de coordenadas 319975.34 E e 

7019847.76 N; Azimutes Plano 43°15'51.68'' e Real 44°05'2.60'', segue em direção ao Ponto 11, no 

sentido Nordeste, a 49,41m de distância, margem esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, sentido 

Núcleo Distrital, de coordenadas 320009.21 E e 7019883.75 N; Azimutes Plano 46°50'51.50'' e Real 

47°40'2.42'', segue em direção ao Ponto 12, no sentido Nordeste, a 46,42m de distância, margem 

esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, sentido Núcleo Distrital, de coordenadas 320043.07 E e 

7019915.50 N; Azimutes Plano 39°10'25.10'' e Real 39°59'36.03'', segue em direção ao Ponto 13, no 

sentido Nordeste, a 36,86m de distância, margem esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, sentido 

Núcleo Distrital, de coordenadas 320066.36 E e 7019944.07 N; Azimutes Plano 20°24'35.35'' e Real 

21°13'46.27'', segue em direção ao Ponto 14, no sentido Nor-nordeste, a 48,56m de distância, margem 

esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, sentido Núcleo Distrital, de coordenadas 320083.29 E e 

7019989.58 N; Azimutes Plano 25°58'27.89'' e Real 26°47'38.82'', segue em direção ao Ponto 15, no 

sentido Nor-nordeste, a 45,91m de distância, margem esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, 

sentido Núcleo Distrital, de coordenadas 320103.40 E e 7020030.86 N; Azimutes Plano 12°48'15.51'' e 

Real 13°37'26.44'', segue em direção ao Ponto 16, no sentido Nor-nordeste, a 23,88m de distância, 

margem esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, sentido Núcleo Distrital, de coordenadas 
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320108.69 E e 7020054.14 N; Azimutes Plano 344°21'27.57'' e Real 345°10'38.49'', segue em direção 

ao Ponto 17, no sentido Nor-noroeste, a 27,48m de distância, margem esquerda da via de acesso à 

Linha Garibaldi, sentido Núcleo Distrital, de coordenadas 320101.28 E e 7020080.60 N; Azimutes Plano 

332°31'32.14'' e Real 333°20'43.07'', segue em direção ao Ponto 18, no sentido Nor-noroeste, a 

29,82m de distância, margem esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, sentido Núcleo Distrital, de 

coordenadas 320087.52 E e 7020107.06 N; Azimutes Plano 334°31'46.74'' e Real 335°20'57.66'', segue 

em direção ao Ponto 19, no sentido Nor-noroeste, a 46,45m de distância, margem esquerda da via de 

acesso à Linha Garibaldi, sentido Núcleo Distrital, de coordenadas 320067.55 E e 7020148.99 N; 

Azimutes Plano 332°14'29.32'' e Real 333°03'40.25'', segue em direção ao Ponto 20, no sentido Nor-

noroeste, a 28,40m de distância, margem esquerda da via de acesso à Linha Garibaldi, sentido Núcleo 

Distrital, de coordenadas 320054.32 E e 7020174.13 N; Azimutes Plano 38°23'11.43'' e Real 

39°12'22.36'', segue em direção ao Ponto 21, no sentido Nordeste, a 64,98m de distância, em contato 

com lote de atividade industrial, de coordenadas 320094.67 E e 7020225.06 N; Azimutes Plano 

36°52'12.10'' e Real 37°41'23.02'', segue em direção ao Ponto 22, no sentido Nordeste, a 26,46m de 

distância, em contato com lote de atividade industrial, de coordenadas 320110.54 E e 7020246.23 N; 

Azimutes Plano 58°44'10.33'' e Real 59°33'21.26'', segue em direção ao Ponto 23, no sentido Lés-

nordeste, a 21,67m de distância, em contato com lote de atividade industrial, de coordenadas 

320129.06 E e 7020257.47 N; Azimutes Plano 128°02'49.11'' e Real 128°52'0.04'', segue em direção ao 

Ponto 24, no sentido Sudeste, a 57,96m de distância, em contato com lote de atividade industrial, de 

coordenadas 320174.70 E e 7020221.75 N; Azimutes Plano 138°00'46.15'' e Real 138°49'57.08'', segue 

em direção ao Ponto 25, no sentido Sudeste, a 53,39m de distância, em contato com lote de atividade 

industrial, de coordenadas 320210.42 E e 7020182.07 N; Azimutes Plano 194°41'50.49'' e Real 

195°31'1.42'', segue em direção ao Ponto 26, no sentido Su-sudoeste, a 41,71m de distância, em 

contato com lote de atividade industrial, de coordenadas 320199.84 E e 7020141.72 N; Azimutes Plano 

218°55'39.14'' e Real 219°44'50.07'', segue em direção ao Ponto 27, no sentido Sudoeste, a 44,21m de 

distância, em contato com lote de atividade industrial, de coordenadas 320172.06 E e 7020107.32 N; 

Azimutes Plano 217°52'29.94'' e Real 218°41'40.87'', segue em direção ao Ponto 28, no sentido 

Sudoeste, a 37,71m de distância, em contato com lote de atividade industrial, de coordenadas 

320148.91 E e 7020077.55 N; Azimutes Plano 214°41'42.24'' e Real 215°30'53.17'', segue em direção 

ao Ponto 29, no sentido Sudoeste, a 20,92m de distância, em contato com lote de atividade industrial, 

de coordenadas 320137.00 E e 7020060.36 N; Azimutes Plano 221°25'25.38'' e Real 222°14'36.30'', 

segue em direção ao Ponto 30, no sentido Sudoeste, a 15,00m de distância, margeando a via de acesso 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 

118 

à Linha Garibaldi, sentido BR 282, de coordenadas 320127.08 E e 7020049.11 N; Azimutes Plano 

209°53'56.16'' e Real 210°43'7.09'', segue em direção ao Ponto 31, no sentido Su-sudoeste, a 30,52m 

de distância, margeando a via de acesso à Linha Garibaldi, sentido BR 282, de coordenadas 320111.87 

E e 7020022.65 N; Azimutes Plano 205°40'36.58'' e Real 206°29'47.51'', segue em direção ao Ponto 32, 

no sentido Su-sudoeste, a 38,16m de distância, margeando a via de acesso à Linha Garibaldi, sentido 

BR 282, de coordenadas 320095.33 E e 7019988.26 N; Azimutes Plano 203°57'44.92'' e Real 

204°46'55.85'', segue em direção ao Ponto 33, no sentido Su-sudoeste, a 52,12m de distância, 

margeando a via de acesso à Linha Garibaldi, sentido BR 282, de coordenadas 320074.16 E e 

7019940.63 N; Azimutes Plano 217°47'38.40'' e Real 218°36'49.32'', segue em direção ao Ponto 34, no 

sentido Sudoeste, a 41,02m de distância, margeando a via de acesso à Linha Garibaldi, sentido BR 282, 

de coordenadas 320049.03 E e 7019908.22 N; Azimutes Plano 226°13'7.56'' e Real 227°02'18.48'', 

segue em direção ao Ponto 35, no sentido Sudoeste, a 43,98m de distância, margeando a via de acesso 

à Linha Garibaldi, sentido BR 282, de coordenadas 320017.28 E e 7019877.79 N; Azimutes Plano 

221°41'53.75'' e Real 222°31'4.68'', segue em direção ao Ponto 36, no sentido Sudoeste, a 48,72m de 

distância, margeando a via de acesso à Linha Garibaldi, sentido BR 282, de coordenadas 319984.86 E 

e 7019841.41 N; Azimutes Plano 211°15'49.17'' e Real 212°05'0.10'', segue em direção ao Ponto 37, 

no sentido Sudoeste, a 43,33m de distância, margeando a via de acesso à Linha Garibaldi, sentido BR 

282, de coordenadas 319962.38 E e 7019804.37 N; Azimutes Plano 202°37'46.48'' e Real 

203°26'57.40'', segue em direção ao Ponto 38, no sentido Su-sudoeste, a 36,03m de distância, 

margeando a via de acesso à Linha Garibaldi, sentido BR 282, de coordenadas 319948.51 E e 

7019771.11 N; Azimutes Plano 193°53'49.76'' e Real 194°43'0.68'', segue em direção ao Ponto 39, no 

sentido Su-sudoeste, a 21,15m de distância, margeando a via de acesso à Linha Garibaldi, sentido BR 

282, de coordenadas 319943.43 E e 7019750.58 N; Azimutes Plano 183°02'23.90'' e Real 

183°51'34.82'', segue em direção ao Ponto 40, no sentido Sul, a 28,87m de distância, em faixa de 

domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 319941.90 E e 

7019721.75 N; Azimutes Plano 135°19'12.31'' e Real 136°08'23.24'', segue em direção ao Ponto 41, no 

sentido Sudeste, a 110,65m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido 

Leste-Oeste, de coordenadas 320019.70 E e 7019643.08 N; Azimutes Plano 135°11'11.78'' e Real 

136°00'22.71'', segue em direção ao Ponto 42, no sentido Sudeste, a 229,75m de distância, em faixa 

de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 320181.63 E e 

7019480.09 N; Azimutes Plano 136°45'25.18'' e Real 137°34'36.11'', segue em direção ao Ponto 43, no 

sentido Sudeste, a 122,04m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido 
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Leste-Oeste, de coordenadas 320265.24 E e 7019391.19 N; Azimutes Plano 129°24'2.46'' e Real 

130°13'13.39'', segue em direção ao Ponto 44, no sentido Sudeste, a 76,70m de distância, em faixa de 

domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 320324.50 E e 

7019342.51 N; Azimutes Plano 118°36'37.63'' e Real 119°25'48.56'', segue em direção ao Ponto 45, no 

sentido Lés-sudeste, a 79,57m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, 

sentido Leste-Oeste, de coordenadas 320394.35 E e 7019304.41 N; Azimutes Plano 115°12'4.21'' e Real 

116°01'15.14'', segue em direção ao Ponto 46, no sentido Lés-sudeste, a 79,54m de distância, em faixa 

de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 320466.32 E e 

7019270.54 N; Azimutes Plano 107°56'57.83'' e Real 108°46'8.75'', segue em direção ao Ponto 47, no 

sentido Lés-sudeste, a 78,99m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, 

sentido Leste-Oeste, de coordenadas 320541.46 E e 7019246.20 N; Azimutes Plano 96°45'58.07'' e Real 

97°35'8.99'', segue em direção ao Ponto 48, no sentido Leste, a 62,88m de distância, em faixa de 

domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 320603.90 E e 

7019238.79 N; Azimutes Plano 90°47'5.54'' e Real 91°36'16.47'', segue em direção ao Ponto 49, no 

sentido Leste, a 77,27m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido 

Leste-Oeste, de coordenadas 320681.16 E e 7019237.73 N; Azimutes Plano 80°52'55.61'' e Real 

81°42'6.54'', segue em direção ao Ponto 50, no sentido Lés-nordeste, a 86,82m de distância, em faixa 

de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 320766.89 E e 

7019251.49 N; Azimutes Plano 74°33'37.31''e Real 75°22'48.24'', segue em direção ao Ponto 51, no 

sentido Lés-nordeste, a 115,29m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, 

sentido Leste-Oeste, de coordenadas 320878.01 E e 7019282.18 N; Azimutes Plano 71°58'54.62'' e Real 

72°48'5.55'', segue em direção ao Ponto 52, no sentido Lés-nordeste, a 158,20m de distância, em faixa 

de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 321028.45 E e 

7019331.12 N; Azimutes Plano 74°13'13.55'' e Real 75°02'24.47'', segue em direção ao Ponto 53, no 

sentido Lés-nordeste, a 212,65m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, 

sentido Leste-Oeste, de coordenadas 321233.08 E e 7019388.94 N; Azimutes Plano 36°35'15.70'' e Real 

37°24'26.63'', segue em direção ao Ponto 54, no sentido Nordeste, a 56,08m de distância, margem 

esquerda da Rua Garibaldi, lateral do Distrito Industrial I, de coordenadas 321266.51 E e 7019433.97 

N; Azimutes Plano 25°44'43.21'' e Real 26°33'54.13'', segue em direção ao Ponto 55, no sentido Nor-

nordeste, a 304,78m de distância, margem esquerda da Rua Garibaldi, lateral do Distrito Industrial I, 

de coordenadas 321398.90  E e 7019708.50 N; Azimutes Plano 122°53'6.01'' e Real 123°42'16.94'', 

segue em direção ao Ponto 56, no sentido Sudeste, a 366,84m de distância, em faixa de domínio da 
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rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 321706.96 E e 7019509.32 N; 

Azimutes Plano 101°38'26.97''e Real 102°27'37.90'', segue em direção ao Ponto 57, no sentido Lés-

sudeste, a 75,36m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-

Oeste, de coordenadas 321780.77 E e 7019494.12 N; Azimutes Plano 109°30'8.66'' e Real 

110°19'19.58'', segue em direção ao Ponto 58, no sentido Lés-sudeste, a 67,37m de distância, em faixa 

de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 321844.27 E e 

7019471.63 N; Azimutes Plano 121°08'20.43'' e Real 121°57'31.36'', segue em direção ao Ponto 59, no 

sentido Lés-sudeste, a 74,19m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, 

sentido Leste-Oeste, de coordenadas 321907.77 E e 7019433.26 N; Azimutes Plano 133°10'53.96'' e 

Real 134°00'4.88'', segue em direção ao Ponto 60, no sentido Sudeste, a 58,96m de distância, em faixa 

de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 321950.77 E e 

7019392.91 N; Azimutes Plano 139°28'29.81'' e Real 140°17'40.74'', segue em direção ao Ponto 61, no 

sentido Sudeste, a 53,95m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido 

Leste-Oeste, de coordenadas 321985.83 E e 7019351.90 N; Azimutes Plano 138°48'50.61'' e Real 

139°38'1.54'', segue em direção ao Ponto 62, no sentido Sudeste, a 98,44m de distância, em faixa de 

domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 322050.65 E e 

7019277.82 N; Azimutes Plano 142°50'47.36'' e Real 143°39'58.28'', segue em direção ao Ponto 63, no 

sentido Sudeste, a 133,62m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido 

Leste-Oeste, de coordenadas 322131.35 E e 7019171.32 N; Azimutes Plano 139°36'22.65'' e Real 

140°25'33.58'', segue em direção ao Ponto 64, no sentido Sudeste, a 99,01m de distância, em faixa de 

domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 322195.51 E e 

7019095.92 N; Azimutes Plano 141°56'27.43'' e Real 142°45'38.36'', segue em direção ao Ponto 65, no 

sentido Sudeste, a 108,37m de distância, em faixa de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido 

Leste-Oeste, de coordenadas 322262.32 E e 7019010.59 N; Azimutes Plano 143°10'43.75'' e Real 

143°59'54.67'', segue em direção ao Ponto 66, no sentido Sudeste, a 183,00m de distância, em faixa 

de domínio da rodovia BR 282, lado direito, sentido Leste-Oeste, de coordenadas 322371.99 E e 

7018864.09 N; Azimutes Plano 198°32'42.99'' e Real 199°21'53.92'', segue em direção ao Ponto 67, no 

sentido Su-sudoeste, a 109,87m de distância, em contato com atividade econômica agroindustrial, de 

coordenadas 322337.05 E e 7018759.93 N; Azimutes Plano 277°42'47.14'' e Real 278°31'58.06'', segue 

em direção ao Ponto 68, no sentido Oés-noroeste, a 297,87m de distância, em contato com o 

loteamento Mória 02, de coordenadas 322041.87 E e 7018799.91 N; Azimutes Plano 203°50'11.74'' e 

Real 204°39'22.66'', segue em direção ao Ponto 69, no sentido Su-sudoeste, a 215,80m de distância, 
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em contato com o loteamento Mória 02, de coordenadas 321954.66 E e 7018602.52 N; Azimutes Plano 

279°16'45.81'' e Real 280°05'56.73'', segue em direção ao Ponto 70, no sentido Oés-noroeste, a 

248,19m de distância, em contato com o loteamento Mória 02, de coordenadas 321709.72 E e 

7018642.54 N; Azimutes Plano 21°46'30.77'' e Real 22°35'41.69'', segue em direção ao Ponto 71, no 

sentido Nor-nordeste, a 467,08m de distância, em contato com o loteamento Mória 01, de 

coordenadas 321882.99 E e 7019076.29 N; Azimutes Plano 280°06'44.51'' e Real 280°55'55.43'', segue 

em direção ao Ponto 72, no sentido Oés-noroeste, a 289,67m de distância, em contato com área 

florestal e produção agropecuária, de coordenadas 321597.82 E e 7019127.15 N; Azimutes Plano 

237°31'15.20'' e Real 238°20'26.13'', segue em direção ao Ponto 73, no sentido Sudoeste, a 142,02m 

de distância, em contato com área florestal e produção agropecuária, de coordenadas 321478.01 E e 

7019050.88 N; Azimutes Plano 253°53'58.84'' e Real 254°43'9.76'', segue em direção ao Ponto 74, no 

sentido Oés-sudoeste, a 123,75m de distância, em contato com área florestal e produção 

agropecuária, de coordenadas 321359.11 E e 7019016.57 N; Azimutes Plano 221°57'51.36'' e Real 

222°47'2.29'', segue em direção ao Ponto 75, no sentido Sudoeste, a 69,49m de distância, em contato 

com área florestal e produção agropecuária, de coordenadas 321312.65 E e 7018964.89 N; Azimutes 

Plano 231°15'49.00'' e Real 232°04'59.92'', segue em direção ao Ponto 76, no sentido Sudoeste, a 

45,91m de distância, em contato com área florestal e produção agropecuária, de coordenadas 

321276.84 E e 7018936.17 N; Azimutes Plano 140°21'4.08'' e Real 141°10'15.00'', segue em direção ao 

Ponto 77, no sentido Sudeste, a 75,19m de distância, em contato com área florestal e produção 

agropecuária, de coordenadas 321324.81 E e 7018878.28 N; Azimutes Plano 221°13'28.42'' e Real 

222°02'39.34'', segue em direção ao Ponto 78, no sentido Sudoeste, a 110,81m de distância, em 

contato com área florestal e produção agropecuária, de coordenadas 321251.79 E e 7018794.93 N; 

Azimutes Plano 213°35'57.85'' e Real 214°25'8.77'', segue em direção ao Ponto 79, no sentido 

Sudoeste, a 76,52m de distância, em contato com área florestal e produção agropecuária, de 

coordenadas 321209.44 E e 7018731.19 N; Azimutes Plano 118°54'36.33'' e Real 119°43'47.26'', segue 

em direção ao Ponto 80, no sentido Sudeste, a 258,79m de distância, em contato com área florestal e 

produção agropecuária, de coordenadas 321435.98 E e 7018606.08 N; Azimutes Plano 203°13'56.92'' 

e Real 204°03'7.85'', segue em direção ao Ponto 81, no sentido Su-sudoeste, a 95,77m de distância, 

em contato com área florestal e produção agropecuária, de coordenadas 321398.20 E e 7018518.08 

N; Azimutes Plano 262°16'42.50'' e Real 263°05'53.43'', segue em direção ao Ponto 82, no sentido Oés-

sudoeste, a 162,70m de distância, em contato com área florestal e produção agropecuária, de 

coordenadas 321236.97 E e 7018496.22 N; Azimutes Plano 203°34'45.24'' e Real 204°23'56.16'', segue 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 

122 

em direção ao Ponto 83, no sentido Su-sudoeste, a 147,20m de distância, na lateral de prolongamento 

da Avenida Progresso em direção à localidade de Linha Dal Chiavon, de coordenadas 321178.09 E e 

7018361.31 N; Azimutes Plano 257°58'25.67'' e Real 258°47'36.60'', segue em direção ao Ponto 84, no 

sentido Oés-sudoeste, a 65,78m de distância, na lateral de prolongamento da Avenida Progresso, de 

coordenadas 321113.76 E e 7018347.60 N; Azimutes Plano 208°49'39.04'' e Real 209°38'49.96'', segue 

em direção ao Ponto 85, no sentido Sudoeste, a 110,11m de distância, em contato com lotes urbanos, 

no setor Leste da cidade de Nova Itaberaba, nas proximidades da rua José Marroco, de coordenadas 

321060.66 E e 7018251.14 N; Azimutes Plano 208°49'39.22'' e Real 209°38'50.15'', segue em direção 

ao Ponto 86, no sentido Sudoeste, a 221,11m de distância, em contato com lote urbano do setor 

Sudeste da cidade de Nova Itaberaba, de coordenadas 320954.05 E e 7018057.43 N; Azimutes Plano 

298°28'29.22'' e Real 299°17'40.14'', segue em direção ao Ponto 87, no sentido Oés-noroeste, a 

177,57m de distância, em contato com lote urbano localizado à Su-sudeste da cidade de Nova 

Itaberaba, de coordenadas 320797.96 E e 7018142.09 N; Azimutes Plano 27°32'57.92'' e Real 

28°22'8.84'', segue em direção ao Ponto 88, no sentido Nordeste, a 81,31m de distância, em contato 

com lote urbano localizado à Su-sudeste da cidade de Nova Itaberaba, de coordenadas 320835.57 E e 

7018214.19 N; Azimutes Plano 296°43'59.00'' e Real 297°33'9.92'', segue em direção ao Ponto 89, no 

sentido Oés-noroeste, a 327,39m de distância, em contato com lote urbano localizado à Su-sudeste da 

cidade de Nova Itaberaba, em prolongamento da rua Rodolfo Carraro, de coordenadas 320543.17 E e 

7018361.46 N; Azimutes Plano 206°47'0.06'' e Real 207°36'10.99'', segue em direção ao Ponto 90, no 

sentido Sudoeste, a 116,06m de distância, em contato com lote urbano localizado à Su-sudeste da 

cidade de Nova Itaberaba, em prolongamento da rua Rodolfo Carraro, mais ao Sul, de coordenadas 

320490.87 E e 7018257.85 N; Azimutes Plano 296°35'10.12'' e Real 297°24'21.04'', segue em direção 

ao Ponto 91, no sentido Oés-noroeste, a 318,04m de distância, localizado no setor Sul da cidade de 

Nova Itaberaba, em contato com a rua “C”, de coordenadas 320206.46 E e 7018400.18 N; Azimutes 

Plano 210°15'28.09'' e Real 211°04'39.01'', segue em direção ao Ponto 92, no sentido Sudoeste, a 

32,94m de distância, localizado no setor Sul da cidade de Nova Itaberaba, de coordenadas 320189.86 

E e 7018371.73 N; Azimutes Plano 210°38'22.59'' e Real 211°27'33.52'', segue em direção ao Ponto 93, 

no sentido Sudoeste, a 55,93m de distância, localizado no setor Sul da cidade de Nova Itaberaba, de 

coordenadas 320161.36 E e 7018323.61 N; Azimutes Plano 294°54'17.59'' e Real 295°43'28.52'', segue 

em direção ao Ponto 94, no sentido Oés-noroeste, a 156,37m de distância, localizado no setor Sul da 

cidade de Nova Itaberaba, de coordenadas 320019.53 E e 7018389.46 N; Azimutes Plano 

206°13'21.77'' e Real 207°02'32.70'', segue em direção ao Ponto 95, no sentido Sudoeste, a 143,71m 
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de distância, localizado no setor Sul da cidade de Nova Itaberaba, em proximidade de curso d’água, 

margem direita, de coordenadas 319956.03 E e 7018260.54 N; Azimutes Plano 294°15'53.05'' e Real 

295°05'3.98'', segue em direção ao Ponto 96, no sentido Oés-noroeste, a 187,86m de distância, 

localizado no setor Sul da cidade de Nova Itaberaba, em proximidade de tributário de curso d’água, 

margem esquerda, de coordenadas 319784.77 E e 7018337.74 N; Azimutes Plano 206°40'20.42'' e Real 

207°29'31.35'', segue em direção ao Ponto 97, no sentido Sudoeste, a 269,37m de distância, setor Sul 

da cidade de Nova Itaberaba junto ao tributário de curso d’água, de coordenadas 319663.85 E e 

7018097.03 N; Azimutes Plano 304°33'18.83'' e Real 305°22'29.76'', segue em direção ao Ponto 98, no 

sentido Noroeste, a 40,94m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-

interior, de coordenadas 319630.13 E e 7018120.25 N; Azimutes Plano 212°42'25.03'' e Real 

213°31'35.96'', segue em direção ao Ponto 99, no sentido Su-sudoeste, a 14,54m de distância, na 

margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-interior, de coordenadas 319622.28 E e 

7018108.02 N; Azimutes Plano 197°24'43.15'' e Real 198°13'54.07'', segue em direção ao Ponto 100, 

no sentido Su-sudoeste, a 28,12m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido 

cidade-interior, de coordenadas 319613.87 E e 7018081.19 N; Azimutes Plano 193°57'23.11'' e Real 

194°46'34.04'', segue em direção ao Ponto 101, no sentido Su-sudoeste, a 27,64m de distância, na 

margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-interior, de coordenadas 319607.20 E e 

7018054.36 N; Azimutes Plano 193°48'38.69'' e Real 194°37'49.61'', segue em direção ao Ponto 102, 

no sentido Su-sudoeste, a 22,83m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido 

cidade-interior, de coordenadas 319601.75 E e 7018032.19 N; Azimutes Plano 181°22'49.57'' e Real 

182°12'0.49'', segue em direção ao Ponto 103, no sentido Su-sudoeste, a 21,97m de distância, na 

margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-interior, de coordenadas 319601.22 E e 

7018010.23 N; Azimutes Plano 186°12'12.10'' e Real 187°01'23.03'', segue em direção ao Ponto 104, 

no sentido Su-sudoeste, a 24,49m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido 

cidade-interior, de coordenadas 319598.57 E e 7017985.89 N; Azimutes Plano 191°44'18.57'' e Real 

192°33'29.49'', segue em direção ao Ponto 105, no sentido Su-sudoeste, a 20,81m de distância, na 

margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-interior, de coordenadas 319594.34 E e 

7017965.51 N; Azimutes Plano 200°44'45.67'' e Real 201°33'56.60'', segue em direção ao Ponto 106, 

no sentido Sudoeste, a 18,67m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-

interior, de coordenadas 319587.72 E e 7017948.05 N; Azimutes Plano 212°37'9.41'' e Real 

213°26'20.33'', segue em direção ao Ponto 107, no sentido Sudoeste, a 15,71m de distância, na 

margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-interior, de coordenadas 319579.26 E e 
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7017934.82 N; Azimutes Plano 220°22'16.57'' e Real 221°11'27.50'', segue em direção ao Ponto 108, 

no sentido Sudoeste, a 85,78m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-

interior, de coordenadas 319523.70 E e 7017869.47 N; Azimutes Plano 219°41'8.26'' e Real 

220°30'19.19'', segue em direção ao Ponto 109, no sentido Sudoeste, a 16,16m de distância, na 

margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-interior, de coordenadas 319513.38 E e 

7017857.03 N; Azimutes Plano 228°16'13.34'' e Real 229°05'24.27'', segue em direção ao Ponto 110, 

no sentido Sudoeste, a 26,24m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-

interior, de coordenadas 319493.80 E e 7017839.57 N; Azimutes Plano 235°03'16.19'' e Real 

235°52'27.11'', segue em direção ao Ponto 111, no sentido Sudoeste, a 26,79m de distância, na 

margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-interior, de coordenadas 319471.84 E e 

7017824.23 N; Azimutes Plano 243°56'47.18'' e Real 244°45'58.11'', segue em direção ao Ponto 112, 

no sentido Oés-sudoeste, a 26,51m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido 

cidade-interior, de coordenadas 319448.02 E e 7017812.58 N; Azimutes Plano 247°35'1.57'' e Real 

248°24'12.49'', segue em direção ao Ponto 113, no sentido Oés-sudoeste, a 22,90m de distância, na 

margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-interior, de coordenadas 319426.86 E e 

7017803.85 N; Azimutes Plano 251°46'16.19'' e Real 252°35'27.11'', segue em direção ao Ponto 114, 

no sentido Oés-sudoeste, a 46,52m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido 

cidade-interior, de coordenadas 319382.67 E e 7017789.30 N; Azimutes Plano 238°33'4.80'' e Real 

239°22'15.73'', segue em direção ao Ponto 115, no sentido Oés-sudoeste, a 37,53m de distância, na 

margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido cidade-interior, de coordenadas 319350.66 E e 

7017769.72 N; Azimutes Plano 242°52'43.19'' e Real 243°41'54.11'', segue em direção ao Ponto 116, 

no sentido Oés-sudoeste, a 73,13m de distância, na margem esquerda da rua Basílio Daniel, sentido 

cidade-interior, de coordenadas 319285.57 E e 7017736.38 N; Azimutes Plano 198°26'6.37'' e Real 

199°15'17.30'', segue em direção ao Ponto 117, no sentido Su-sudoeste, a 11,71m de distância, na 

margem esquerda da via de acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319281.87 E e 

7017725.27 N; Azimutes Plano 155°41'43.08'' e Real 156°30'54.01'', segue em direção ao Ponto 118, 

no sentido Su-sudeste, a 9,00m de distância, na margem esquerda da via de acesso ao parque de 

máquinas municipal, de coordenadas 319285.57 E e 7017717.07 N; Azimutes Plano 145°03'15.62'' e 

Real 145°52'26.54'', segue em direção ao Ponto 119, no sentido Su-sudeste, a 80,37m de distância, a 

margem esquerda da via de acesso ao parque de máquinas municipal,, de coordenadas 319331.61 E e 

7017651.19 N; Azimutes Plano 146°25'49.11'' e Real 147°15'0.04'', segue em direção ao Ponto 120, no 

sentido Su-sudeste, a 69,86m de distância, na margem esquerda da via de acesso ao parque de 
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máquinas municipal, de coordenadas 319370.24 E e 7017592.98 N; Azimutes Plano 138°39'8.14'' e 

Real 139°28'19.07'', segue em direção ao Ponto 121, no sentido Su-sudeste, a 44,06m de distância, na 

margem esquerda da via de acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319399.34 E e 

7017559.91 N; Azimutes Plano 130°26'24.14'' e Real 131°15'35.07'', segue em direção ao Ponto 122, 

no sentido Sudeste, a 30,59m de distância, na margem esquerda da via de acesso ao parque de 

máquinas municipal, de coordenadas 319422.62 E e 7017540.06 N; Azimutes Plano 126°56'43.82'' e 

Real 127°45'54.74'', segue em direção ao Ponto 123, no sentido Sudeste, a 40,06m de distância, na 

margem esquerda da via de acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319454.64 E e 

7017515.99 N; Azimutes Plano 129°40'27.48'' e Real 130°29'38.41'', segue em direção ao Ponto 124, 

no sentido Sudeste, a 44,34m de distância, na margem esquerda da via de acesso ao parque de 

máquinas municipal, de coordenadas 319488.77 E e 7017487.68 N; Azimutes Plano 119°51'41.96'' e 

Real 120°40'52.89'', segue em direção ao Ponto 125, no sentido Sudeste, a 39,93m de distância, na 

margem esquerda da via de acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319523.40 E e 

7017467.79 N; Azimutes Plano 54°19'41.19'' e Real 55°08'52.12'', segue em direção ao Ponto 126, no 

sentido Nordeste, a 117,42m de distância, em contato com sistema de produção agropecuária e 

vegetação nativa, de coordenadas 319618.79 E e 7017536.26 N; Azimutes Plano 129°14'40.38'' e Real 

130°03'51.31'', segue em direção ao Ponto 127, no sentido Sudeste, a 123,00m de distância, em 

contato com sistema de produção agropecuária e vegetação nativa, de coordenadas 319714.05 E e 

7017458.45 N; Azimutes Plano 249°24'12.75'' e Real 250°13'23.68'', segue em direção ao Ponto 128, 

no sentido Oés-sudoeste, a 110,00m de distância, em contato com sistema de produção agropecuária, 

de coordenadas 319611.08 E e 7017419.75 N; Azimutes Plano 256°46'58.68'' e Real 257°36'9.60'', 

segue em direção ao Ponto 129, no sentido Oés-sudoeste, a 9,58m de distância, em contato com 

sistema viário de acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319601.75 E e 7017417.56 

N; Azimutes Plano 293°48'20.72'' e Real 294°37'31.64'', segue em direção ao Ponto 130, no sentido 

Noroeste, a 9,83m de distância, em contato com sistema viário de acesso ao parque de máquinas 

municipal, de coordenadas 319592.75 E e 7017421.53 N; Azimutes Plano 298°57'6.94'' e Real 

299°46'17.87'', segue em direção ao Ponto 131, no sentido Noroeste, a 27,34m de distância, em 

contato com sistema viário de acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319568.83 E 

e 7017434.76 N; Azimutes Plano 166°05'0.52'' e Real 166°54'11.44'', segue em direção ao Ponto 132, 

no sentido Su-sudeste, a 21,37m de distância, em contato com sistema viário de acesso ao parque de 

máquinas municipal, de coordenadas 319573.97 E e 7017414.02 N; Azimutes Plano 212°49'29.80'' e 

Real 213°38'40.72'', segue em direção ao Ponto 133, no sentido Su-sudoeste, a 12,90m de distância, 
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em contato com via lateral ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319566.97 E e 

7017403.18 N; Azimutes Plano 249°24'12.64'' e Real 250°13'23.57'', segue em direção ao Ponto 134, 

no sentido Sudoeste, a 34,62m de distância, em contato com via lateral e fundos do lote do parque de 

máquinas municipal, de coordenadas 319534.57 E e 7017391.00 N; Azimutes Plano 295°28'46.93'' e 

Real 296°17'57.86'', segue em direção ao Ponto 135, no sentido Oés-noroeste, a 136,50m de distância, 

em contato com os fundos do lote do parque de máquinas municipal, de coordenadas 319411.34 E e 

7017449.72 N; Azimutes Plano 38°26'33.73'' e Real 39°15'44.65'', segue em direção ao Ponto 136, no 

sentido Nordeste, a 71,81m de distância, margeando a via de acesso ao parque de máquinas municipal, 

de coordenadas 319455.98 E e 7017505.96 N; Azimutes Plano 306°45'54.32'' e Real 307°35'5.24'', 

segue em direção ao Ponto 137, no sentido Noroeste, a 48,58m de distância, margeando a via de 

acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319417.07 E e 7017535.04 N; Azimutes 

Plano 310°39'41.84'' e Real 311°28'52.77'', segue em direção ao Ponto 138, no sentido Noroeste, a 

27,21m de distância, margeando a via de acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 

319396.43 E e 7017552.76 N; Azimutes Plano 317°43'35.01'' e Real 318°32'45.94'', segue em direção 

ao Ponto 139, no sentido Noroeste, a 47,20m de distância, margeando a via de acesso ao parque de 

máquinas municipal, de coordenadas 319364.68 E e 7017587.69 N; Azimutes Plano 325°20'55.18'' e 

Real 326°10'6.11'', segue em direção ao Ponto 140, no sentido Nor-noroeste, a 43,74m de distância, 

margeando a via de acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319339.81 E e 

7017623.67 N; Azimutes Plano 330°23'44.01'' e Real 331°12'54.93'', segue em direção ao Ponto 141, 

no sentido Nor-noroeste, a 26,78m de distância, margeando a via de acesso ao parque de máquinas 

municipal, de coordenadas 319326.58 E e 7017646.95 N; Azimutes Plano 323°12'35.55'' e Real 

324°01'46.48'', segue em direção ao Ponto 142, no sentido Nor-noroeste, a 37,99m de distância, 

margeando a via de acesso ao parque de máquinas municipal, de coordenadas 319303.83 E e 

7017677.38 N; Azimutes Plano 327°06'45.62'' e Real 327°55'56.54'', segue em direção ao Ponto 143, 

no sentido Nor-noroeste, a 41,91m de distância, margeando a via de acesso ao parque de máquinas 

municipal, de coordenadas 319281.07 E e 7017712.57 N; Azimutes Plano 334°32'32.82'' e Real 

335°21'43.75'', segue em direção ao Ponto 144, no sentido Nor-noroeste, a 27,55m de distância, 

margeando a rua Basílio Daniel no entroncamento com a via de acesso ao parque de máquinas 

municipal, de coordenadas 319269.23 E e 7017737.44 N; Azimutes Plano 63°54'51.78'' e Real 

64°44'2.71'', segue em direção ao Ponto 145, no sentido Nordeste, a 56,56m de distância, margeando 

a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319320.03 E e 7017762.31 N; Azimutes 

Plano 63°56'8.00'' e Real 64°45'18.92'', segue em direção ao Ponto 146, no sentido Nordeste, a 27,10m 
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de distância, margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319344.37 E 

e 319344.37 N; Azimutes Plano 58°43'1.80'' e Real 59°32'12.72'', segue em direção ao Ponto 147, no 

sentido Nordeste, a 24,46m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, 

de coordenadas 319365.28 E e 7017786.92 N; Azimutes Plano 54°46'57.03'' e Real 55°36'7.95'', segue 

em direção ao Ponto 148, no sentido Nordeste, a 16,52m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, 

no sentido interior-cidade, de coordenadas 319378.77 E e 7017796.44 N; Azimutes Plano 73°14'26.00'' 

e Real 74°03'36.93'', segue em direção ao Ponto 149, no sentido Lés-nordeste, a 21,10m de distância, 

margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319398.98 E e 7017802.53 

N; Azimutes Plano 73°47'5.41'' e Real 74°36'16.34'', segue em direção ao Ponto 150, no sentido Lés-

nordeste, a 27,00m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de 

coordenadas 319424.91 E e 7017810.07 N; Azimutes Plano 67°17'7.45'' e Real 68°06'18.38'', segue em 

direção ao Ponto 151, no sentido Lés-nordeste, a 24,67m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, 

no sentido interior-cidade, de coordenadas 319447.66 E e 7017819.60 N; Azimutes Plano 60°34'44.56'' 

e Real 61°23'55.48'', segue em direção ao Ponto 152, no sentido Nordeste, a 26,12m de distância, 

margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319470.41 E e 7017832.43 

N; Azimutes Plano 53°45'47.59'' e Real 54°34'58.51'', segue em direção ao Ponto 153, no sentido 

Nordeste, a 23,95m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de 

coordenadas 319489.73 E e 7017846.58 N; Azimutes Plano 47°59'11.89'' e Real 48°48'22.81'', segue 

em direção ao Ponto 154, no sentido Nordeste, a 21,54m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, 

no sentido interior-cidade, de coordenadas 319505.74 E e 7017861.00 N; Azimutes Plano 43°11'55.45'' 

e Real 44°01'6.38'', segue em direção ao Ponto 155, no sentido Nordeste, a 14,88m de distância, 

margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319515.92 E e 7017871.85 

N; Azimutes Plano 40°51'57.78'' e Real 41°41'8.71'', segue em direção ao Ponto 156, no sentido 

Nordeste, a 86,94m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de 

coordenadas 319572.81 E e 7017937.60 N; Azimutes Plano 34°13'55.17'' e Real 35°03'6.09'', segue em 

direção ao Ponto 157, no sentido Nor-nordeste, a 15,52m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, 

no sentido interior-cidade, de coordenadas 319581.54 E e 7017950.43 N; Azimutes Plano 20°12'12.66'' 

e Real 21°01'23.59'', segue em direção ao Ponto 158, no sentido Nor-nordeste, a 17,62m de distância, 

margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319587.63 E e 7017966.97 

N; Azimutes Plano 11°53'19.69'' e Real 12°42'30.61'', segue em direção ao Ponto 159, no sentido Nor-

nordeste, a 20,55m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de 

coordenadas 319591.86 E e 7017987.08 N; Azimutes Plano 4°42'41.71'' e Real 5°31'52.64'', segue em 
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direção ao Ponto 160, no sentido Nor-nordeste, a 24,16m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, 

no sentido interior-cidade, de coordenadas 319593.84 E e 7018011.15 N; Azimutes Plano 4°56'20.34'' 

e Real 5°45'31.26'', segue em direção ao Ponto 161, no sentido Nor-nordeste, a 21,51m de distância, 

margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319595.70 E e 7018032.59 

N; Azimutes Plano 12°12'32.86'' e Real 13°01'43.78'', segue em direção ao Ponto 162, no sentido Nor-

nordeste, a 23,15m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de 

coordenadas 319600.59 E e 7018055.21 N; Azimutes Plano 13°46'17.88'' e Real 14°35'28.80'', segue 

em direção ao Ponto 163, no sentido Nor-nordeste, a 27,79m de distância, margeando a rua Basílio 

Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319607.20 E e 7018082.20 N; Azimutes Plano 

16°46'35.47'' e Real 17°35'46.39'', segue em direção ao Ponto 164, no sentido Nor-nordeste, a 18,79m 

de distância, margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319612.63 E 

e 7018100.19 N; Azimutes Plano 18°14'46.06'' e Real 19°03'56.99'', segue em direção ao Ponto 165, 

no sentido Nor-nordeste, a 12,68m de distância, margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-

cidade, de coordenadas 319616.60 E e 7018112.23 N; Azimutes Plano 34°10'59.83'' e Real 

35°00'10.76'', segue em direção ao Ponto 166, no sentido Nor-nordeste, a 14,29m de distância, 

margeando a rua Basílio Daniel, no sentido interior-cidade, de coordenadas 319624.63 E e 7018124.05 

N; Azimutes Plano 304°33'18.57'' e Real 305°22'29.50'', segue em direção ao Ponto 167, no sentido 

Noroeste, a 108,75m de distância, em área de vegetação nativa, ao Sul do loteamento Colina 01, de 

coordenadas 319535.06 E e 7018185.73 N; Azimutes Plano 299°19'51.71'' e Real 300°09'2.64'', segue 

em direção ao Ponto 168, no sentido Noroeste, a 112,21m de distância, aos fundos de área 

institucional do loteamento Colina 01, de coordenadas 319437.24 E e 7018240.70 N; Azimutes Plano 

26°05'46.53'' e Real 26°54'57.46'', segue em direção ao Ponto 169, no sentido Nor-nordeste, a 68,41m 

de distância, na frontal de área institucional do loteamento Colina 01, de coordenadas 319467.33 E e 

7018302.13 N; Azimutes Plano 296°21'23.57'' e Real 297°10'34.49'', segue em direção ao Ponto 170, 

no sentido Nor-noroeste, a 132,69m de distância, em margem com sistema de produção agropecuária, 

de coordenadas 319348.44 E e 7018361.04 N; Azimutes Plano 24°49'13.92'' e Real 25°38'24.84'', segue 

em direção ao Ponto 171, no sentido Nor-nordeste, a 209,89m de distância, em margem de sistema 

de produção agropecuária, de coordenadas 319436.54 E e 7018551.54 N; Azimutes Plano 

117°23'18.15'' e Real 118°12'29.07'', segue em direção ao Ponto 172, no sentido Lés-sudeste, a 

137,39m de distância, em margem de sistema de produção agropecuária e contato com o loteamento 

Colina 01, de coordenadas 319558.53 E e 7018488.34 N; Azimutes Plano 6°51'57.17'' e Real 7°41'8.09'', 

segue em direção ao Ponto 173, no sentido Norte, a 75,80m de distância, em contato com nascente 
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de tributário urbano, de coordenadas 319567.60 E e 7018563.59 N; Azimutes Plano 310°37'57.04'' e 

Real 311°27'7.97'', segue em direção ao Ponto 174, no sentido Noroeste, a 70,51m de distância, em 

área de vegetação nativa, de coordenadas 319514.08 E e 7018609.51 N; Azimutes Plano 297°25'4.75'' 

e Real 298°14'15.67'', segue em direção ao Ponto 175, no sentido Oés-noroeste, a 41,73m de distância, 

em área de vegetação nativa, de coordenadas 319477.04 E e 7018628.73 N; Azimutes Plano 

25°38'59.70'' e Real 26°28'10.62'', segue em direção ao Ponto 176, no sentido Nordeste, a 47,98m de 

distância, em área de vegetação nativa, de coordenadas 319497.81 E e 7018671.98 N; Azimutes Plano 

26°58'26.48'' e Real 27°47'37.41'', segue em direção ao Ponto 177, no sentido Nordeste, a 70,00m de 

distância, em contato de área de vegetação nativa e fundos de lote urbano da rua João Belaver, de 

coordenadas 319529.56 E e 7018734.37 N; Azimutes Plano 25°49'54.25'' e Real 26°39'5.18'', segue em 

direção ao Ponto 178, no sentido Nordeste, a 67,31m de distância, em contato com lote urbano no 

prolongamento da rua Primo Maschio, de coordenadas 319558.89 E e 7018794.95 N; Azimutes Plano 

308°55'53.62'' e Real 309°45'4.54'', segue em direção ao Ponto 179, no sentido Oés-noroeste, a 

69,57m de distância, em contato de vegetação nativa com sistema de produção agropecuário, de 

coordenadas 319504.77 E e 7018838.67 N; Azimutes Plano 331°01'33.10'' e Real 331°50'44.03'', segue 

em direção ao Ponto 180, no sentido Noroeste, a 109,78m de distância, em contato de vegetação 

nativa com sistema de produção agropecuário, de coordenadas 319451.59 E e 7018934.71 N; Azimutes 

Plano 343°04'21.03'' e Real 343°53'31.96'', segue em direção ao Ponto 181, no sentido Nor-noroeste, 

a 76,33m de distância, em contato de vegetação nativa com sistema de produção agropecuário, de 

coordenadas 319429.37 E e 7019007.74 N; Azimutes Plano 29°42'26.32'' e Real 30°31'37.24'', segue 

em direção ao Ponto 182, no sentido Nordeste, a 34,92m de distância, na margem de rodovia 

municipal que liga ao loteamento Batistello, de coordenadas 319446.67 E e 7019038.06 N; Azimutes 

Plano 325°24'58.56'' e Real 326°14'9.48'', segue em direção ao Ponto 183, no sentido Noroeste, a 

71,16m de distância, na margem de rodovia municipal que liga ao loteamento Batistello, de 

coordenadas 319406.28 E e 7019096.65 N; Azimutes Plano 339°35'57.39'' e Real 340°25'8.32'', segue 

em direção ao Ponto 184, no sentido Nor-noroeste, a 52,63m de distância, na margem de rodovia 

municipal que liga ao loteamento Batistello, de coordenadas 319387.93 E e 7019145.98 N; Azimutes 

Plano 343°56'37.31'' e Real 344°45'48.24'', segue em direção ao Ponto 185, no sentido Nor-noroeste, 

a 102,18m de distância, na margem de rodovia municipal que liga ao loteamento Batistello, de 

coordenadas 319359.67 E e 7019244.17 N; Azimutes Plano 256°15'59.58'' e Real 257°05'10.51'', segue 

em direção ao Ponto 186, no sentido Oés-sudoeste, a 29,05m de distância, na margem de rodovia 

municipal que liga ao loteamento Batistello, de coordenadas 319331.45 E e 7019237.28 N; Azimutes 
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Plano 338°00'14.99'' e Real 338°49'25.92'', segue em direção ao Ponto 187, no sentido Nor-noroeste, 

a 119,96m de distância, na margem de rodovia municipal que liga ao loteamento Batistello, de 

coordenadas 319286.52 E e 7019348.51 N; Azimutes Plano 275°17'27.88'' e Real 276°06'38.81'', segue 

em direção ao Ponto 188, no sentido Oeste, a 116,47m de distância, em área agropecuária em 

proximidade do loteamento Batistello, de coordenadas 319170.55 E e 7019359.25 N; Azimutes Plano 

338°30'27.48'' e Real 339°19'38.41'', segue em direção ao Ponto 189, no sentido Noroeste, a 7,66m de 

distância, em contato com os fundos de lote urbano do loteamento Batistello, de coordenadas 

319167.74 E e 7019366.38 N; Azimutes Plano 262°13'44.93'' e Real 263°02'55.85'', segue em direção 

ao Ponto 190, no sentido Oés-sudoeste, a 60,43m de distância, em contato com os fundos de lote 

urbano do loteamento Batistello, de coordenadas 319107.87 E e 7019358.21 N; Azimutes Plano 

204°14'20.92'' e Real 205°03'31.85'', segue em direção ao Ponto 191, no sentido Sudoeste, a 119,71m 

de distância, em contato com os fundos de lote urbano do loteamento Batistello, de coordenadas 

319058.72 E e 7019249.05 N; Azimutes Plano 297°35'45.73'' e Real 298°24'56.65'', segue em direção 

ao Ponto 192, no sentido Oés-noroeste, a 24,99m de distância, em contato com os fundos de lote 

urbano do loteamento Batistello, de coordenadas 319036.58 E e 7019260.62 N; Azimutes Plano 

352°35'29.95'' e Real 353°24'40.87'', segue em direção ao Ponto 193, no sentido Nor-noroeste, a 

183,05m de distância, em contato com lote frontal do loteamento Batistello com a rua José Marroco, 

de coordenadas 319012.97 E e 7019442.15 N; Azimutes Plano 358°16'58.90'' e Real 359°06'9.83'', 

segue em direção ao Ponto 194, no sentido Nor-noroeste, a 11,56m de distância, em contato a frontal 

do loteamento Batistello com a rua José Marroco, de coordenadas 319012.63 E e 7019453.70 N; 

Azimutes Plano 356°15'53.08'' e Real 357°05'4.00'', segue em direção ao Ponto 195, no sentido Nor-

noroeste, a 9,50m de distância, em contato a frontal do loteamento Batistello com a rua José Marroco, 

de coordenadas 319012.01 E e 7019463.18 N; Azimutes Plano 81°34'3.51'' e Real 82°23'14.43'', segue 

em direção ao Ponto 196, no sentido Leste, a 113,69m de distância, na frontal do loteamento 

Batistello, de coordenadas 319124.47 E e 7019479.86 N; Azimutes Plano 345°41'57.94'' e Real 

346°31'8.86'', segue em direção ao Ponto 197, no sentido Nor-noroeste, a 96,97m de distância, em 

contato com o loteamento Zanella, de coordenadas 319100.51 E e 7019573.82 N; Azimutes Plano 

345°41'54.35'' e Real 346°31'5.27'', segue em direção ao Ponto 198, no sentido Nor-noroeste, a 

118,32m de distância, na margem do rio Pinheiro nas proximidades do loteamento Zanella, de 

coordenadas 319071.29 E e 7019688.47 N; Azimutes Plano 24°47'20.48'' e Real 25°36'31.41'', segue 

em direção ao Ponto 199, no sentido Nordeste, a 260,38m de distância, localizado sobre a rodovia BR 
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282, de coordenadas 319180.46 E e 7019924.86 N; Azimutes Plano 6°52'10.77'' e Real 7°41'21.69'', por 

fim, segue em direção ao Ponto 00, no sentido Norte, a 336,12m de distância. 

 

Art. 217. No Perímetro Urbano da cidade de Nova Itaberaba todas as coordenadas descritas estão 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM 

22S, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000 e a base 

cartográfica é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

Art. 217-A. Para fins desta legislação e para reconhecimento legal o Perímetro Urbano da cidade de 

Nova Itaberaba está vinculado à Área Urbana Consolidada (AUC) de Nova Itaberaba (SC). 

 

Art. 217-B. O Perímetro Urbano da Cidade de Nova Itaberaba é identificado no Mapa 11 do Anexo A. 

 

 

6.1.1 Subseção I: Da Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba 
 

Art. 218. Fica definida a configuração da Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba, integrada 

a este Plano Diretor em conformidade com as suas Finalidades, Abrangência, Princípios, Objetivos, 

Função social da cidade e da propriedade, Estratégias, com o Parcelamento e o uso do solo adequado, 

economia urbana, densidade demográfica urbana, localização e influência da via diretriz da rodovia BR 

282, tendências de expansão urbana para o período de vigência desta legislação e tendências para a 

localização das atividades econômicas municipais. 

Parágrafo Único: A Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba possui um perímetro de 

30.586m (trinta mil, quinhentos e oitenta e seis metros) e área de 1.127,95ha (um mil, cento e vinte e 

sete, vírgula noventa e cinco hectares).  

 

Art. 219. A Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba se utiliza dos limites e espaços 

territoriais definidos na Lei n.º 1.261/2019, que dispõe sobre a retificação da área do perímetro urbano 

da cidade de Nova Itaberaba e dá outras providências, em seu Art. 1º. 
 

Parágrafo Único: Os Vértices (V) indicativos definidores do perímetro são relacionados a seguir: 
 

I. Marco 01, ao sul da margem sul da BR 282, km 549+640 m, de coordenadas 324983.00 m E, e 

7018790.22 m S, deste, segue com distância de 502,14 metros na direção Norte, até o Marco 02, Ponto 

mais Oriental, de coordenadas 325067.00 m E, e 7016714.00 m S, deste, segue com distância de 

1.609,21 metros na direção Noroeste, até o Vértice 001, de Coordenadas 323665.00 m E, e 7017504.00 

m S, deste, segue com distância de 1.216,08 metros na direção Noroeste, até o Vértice 002, de 
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coordenadas 323025.00 m E, e 7018538.00 m S, deste, segue com distância de 729,90 metros na 

direção Noroeste, até o Vértice 03, de coordenadas 322372.00 m E, e 7018864.00 m S, deste, segue 

com distância de 680,65 metros na direção Noroeste, até o Vértice 04, de coordenadas 321919.00 m 

E, e 7019372.00 m S, deste, segue com distância de 619,42 metros na direção Noroeste, até o Vértice 

5 de coordenadas 321398.00 m E, e 7019708.00 m S, deste, segue com distância de 304,78 metros na 

direção Sul, até o Vértice 06, de coordenadas 321266.00 m E, e 7019433.00 m S, deste, segue com 

distância de 737,79 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 007, de coordenadas 320541.00 m E, e 

7019295.00 m S, deste, segue com distância de 633,42 metros na direção Noroeste, até o Vértice 008, 

de coordenadas 320032.67 m E, e 7019671.88 m S, deste, segue com distância de 405,32 metros na 

direção Nordeste, até o Vértice 009, de Coordenadas 320272.00 m E, e 7019999.00 m S, deste, segue 

com distância de 141,06 metros na direção Noroeste, até o Vértice 010, de coordenadas 320161.00 m 

E, e 7020086.00 m S, deste, segue com distância de 98,01 metros na direção Norte, até o Vértice 011, 

de coordenadas 320218.00 m E, e 7020165.00 m S, deste, segue com distância de 174,53 metros na 

direção Noroeste, até o Marco 03, Ponto mais Setentrional, de coordenadas 320082.00 m E, e 

7020273.00 m S, deste, segue com distância de 162,98 metros na direção Sul, até o Vértice 012, de 

coordenadas 320004.00 m E, e 7020130.00 m S, deste, segue com distância de 110,41 metros na 

direção Sudeste, até o Vértice 013, de coordenadas 320092.00 m E, e 7020064.00 m S, deste, segue 

com distância de 193,87 metros na direção Sul, até o Vértice 014, de coordenadas 320005.00 m E, e 

7019890.00 m S, deste, segue com distância de 392,94 metros na direção Noroeste, até o Vértice 015, 

de coordenadas 319686.00 m E, e 7020119.00 m S, deste, segue com distância de 485,84 metros na 

direção Sul, até o Vértice 016, de Coordenadas 319220.00 m E, e 7020258.00 m S, deste, segue com 

distância de 298,57 metros na direção Sul, até o Vértice 017, de coordenadas 319186.00 m E, e 

7019961.00 m S, deste, segue com distância de 470,13 metros na direção Oeste, até o Vértice 018, de 

coordenadas 318717.00 m E, e 7019997.00 m S, deste, segue com distância de 135,96 metros na 

direção Oeste, até o Vértice 019, de coordenadas 318582.00 m E, e 7019986.00 m S, deste, segue com 

distância de 401,79 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 020, de coordenadas 318265.00 m E, e 

7019738.00 m S, deste, segue com distância de 413,36 metros na direção Oeste, até o Vértice 021, de 

coordenadas 317886.00 m E, e 7019903.00 m S, deste, segue com distância de 493,04 metros na 

direção Sudoeste, até o Vértice 022, de coordenadas 317423.00 m E, e 7019735.00 m S, deste, segue 

com distância de 251,84 metros na direção Oeste, até o Vértice 023, de coordenadas 317205.00 m E, 

e 7019862.00 m S, deste, segue com distância de 543,86 metros na direção Norte, até o Vértice 024, 

de Coordenadas 317445.00 m E, e 7020351.00 m S, deste, segue com distância de 219,50 metros na 
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direção Oeste, até o Vértice 025, de coordenadas 317243.00 m E, e 7020437.00 m S, deste, segue com 

distância de 370,90 metros na direção Sul, até o Vértice 026, de Coordenadas 317063.00 m E, e 

7020112.00 m S, deste, segue com distância de 123,04 metros na direção Oeste, até o Vértice 027, de 

coordenadas 316969.00 m E, e 7020192.00 m S, deste, segue com distância de 430,72 metros na 

direção Oeste, até o Marco 04, de coordenadas 316586.00 m E, e 7020388.00 m S, a margem norte da 

Rodovia Municipal EMNI 004, e a margens Norte da margem da Rodovia Federal BR 282, Km 560, deste, 

segue com distância de 120,68 metros na direção Sul, até o Marco 05, Ponto mais Ocidental, de 

coordenadas 316525.00 m E, e 7020284.00 m S, a margem Sul da Rodovia Federal BR 282, Km 560, 

deste, segue com distância de 311,48 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 028, de coordenadas 

316807.00 m E, e 7020152.00 m S, deste, segue com distância de 44,97 metros na direção Nordeste, 

até o Vértice 029, de coordenadas 316833.00 m E, e 7020189.00 m S, deste, segue com distância de 

138,83 metros na direção Leste, até o Vértice 030, de coordenadas 316958.00 m E, e 7020129.00 m S, 

deste, segue com distância de 400,94 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 031, de coordenadas 

317127.00 m E, e 7019765.00 m S, deste, segue com distância de 348,57 metros na direção Leste, até 

o Vértice 032, de coordenadas 317439.00 m E, e 7019610.00 m S, deste, segue com distância de 459,57 

metros na direção Nordeste, até o Vértice 033, de Coordenadas 317874.00 m E, e 7019760.00 m S, 

deste, segue com distância de 428,88 metros na direção Leste, até o Vértice 034, de coordenadas 

318273.00 m E, e 7019604.00 m S, deste, segue com distância de 465,82 metros na direção Nordeste, 

até o Vértice 035, de coordenadas 318635.00 m E, e 7019897.00 m S, deste, segue com distância de 

1.006,64 metros na direção Leste, até o Vértice 036, de coordenadas 319640.00 m E, e 7019839.00 m 

S, deste, segue com distância de 243,28 metros na direção Sudeste, até o Vértice 037, de coordenadas 

319834.00 m E, e 7019693.00 m S, deste, segue com distância de 374,33 metros na direção Sul, até o 

Vértice 038, de coordenadas 319658.00 m E, e 7019362.00 m S, deste, segue com distância de 68,54 

metros na direção Sul, até o Vértice 039, de coordenadas 319673.00 m E, e 7019295.00 m S, deste, 

segue com distância de 159,14 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 040, de coordenadas 

319519.00 m E, e 7019254.00 m S, deste, segue com distância de 179,08 metros na direção Norte, até 

o Vértice 041, de Coordenadas 319439.00 m E, e 7019414.00 m S, deste, segue com distância de 84,81 

metros na direção Norte, até o Vértice 042, de coordenadas 319449.00 m E, e 7019498.00 m S, deste, 

segue com distância de 161,62 metros na direção Noroeste, até o Vértice 043, de coordenadas 

319371.00 m E, e 7019640.00 m S, deste, segue com distância de 186,62 metros na direção Noroeste, 

até o Vértice 044, de coordenadas 319213.00 m E, e 7019739.00 m S, deste, segue com distância de 

117,86 metros na direção Oeste, até o Vértice 045, de coordenadas 319098.00 m E, e 7019720.00 m 
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S, deste, segue com distância de 243,88 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 046, de coordenadas 

318940.00 m E, e 7019533.00 m S, deste, segue com distância de 159,88 metros na direção Oeste, até 

o Vértice 047, de coordenadas 318796.00 m E, e 7019603.00 m S, deste, segue com distância de 394,34 

metros na direção Sudoeste, até o Vértice 048, de coordenadas 318426.00 m E, e 7019467.00 m S, 

deste, segue com distância de 189,39 metros na direção Sul, até o Vértice 049, de Coordenadas 

318497.00 m E, e 7019292.00 m, deste, segue com distância de 469,32 metros na direção Nordeste, 

até o Vértice 050, de coordenadas 318936.00 m E, e 7019458.00 m S, deste, segue com distância de 

134,68 metros na direção Sul, até o Vértice 051, de coordenadas 318907.00 m E, e 7019326.00 m S, 

deste, segue com distância de 169,83 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 052, de coordenadas 

319058.00 m E, e 7019249.00 m S, deste segue com distância de 157,00 metros na direção Nordeste, 

até o Vértice 053, de coordenadas 319170.00 m E, e 7019359.00 m S, deste, segue com distância de 

116,46 metros na direção Leste, até o Vértice 054, de coordenadas 319286.00 m E, e 7019348.00 m S, 

deste, segue com distância de 369,48 metros na direção Sudeste, até o Vértice 055, de coordenadas 

319416.00 m E, e 7019002.00 m S, deste, segue com distância de 661,59 metros na direção Sul, até o 

Vértice 056, de coordenadas 319133.00 m E, e 7018404.00 m S, deste, segue com distância de 457,42 

metros na direção Sudeste, até o Vértice 057, de Coordenadas 319535.00 m E, e 7018185.00 m S, 

deste, segue com distância de 162,07 metros na direção Sul, até o Vértice 058, de coordenadas 

319483.00 m E, e 7018031.00 m S, deste, segue com distância de 123,35 metros na direção Sudeste, 

até o Vértice 059, de coordenadas 319558.00 m E, e 7017933.00 m S, deste, segue com distância de 

125,21 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 060, de coordenadas 319472.00 m E, e 7017842.00 

m S, deste, segue com distância de 242,45 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 061, de 

coordenadas 319252.00 m E, e 7017739.00 m S, deste, segue com distância de 235,28 metros na 

direção Sudeste, até o Vértice 062, de coordenadas 319383.00 m E, e 7017544.00 m S, deste, segue 

com distância de 76,40 metros na direção Sudeste, até o Vértice 063, de coordenadas 319443.00 m E, 

e 7017496.00 m S, deste, segue com distância de 59,90 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 064, 

de coordenadas 319408.00 m E, e 7017448.00 m S, deste, segue com distância de 142,47 metros na 

direção Sudeste, até o Marco 06, Ponto mais Meridional, de coordenadas 319537.00 m E, e 

7017388.00 m S, deste, segue com distância de 192,26 metros na direção Nordeste, até o Vértice 065, 

de coordenadas 319717.00 m E, e 7017456.00 m S, deste, segue com distância de 126,84 metros na 

direção Noroeste, até o Vértice 066, de coordenadas 319619.00 m E, e 7017537.00 m S, deste, segue 

com distância de 108,89 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 067, de coordenadas 319528.00 m 

E, e 7017477.00 m S, deste, segue com distância de 153,46 metros na direção Noroeste, até o Vértice 
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068, de coordenadas 319404.00 m E, e 7017567.00 m S, deste, segue com distância de 195,76 metros 

na direção Noroeste, até o Vértice 069, de coordenadas 319294.00 m E, e 7017729.00 m S, deste, 

segue com distância de 213,87 metros na direção Nordeste, até o Vértice 070, de coordenadas 

319486.00 m E, e 7019903.59 m S, deste, segue com distância de 140,07 metros na direção Nordeste, 

até o Vértice 071, de coordenadas 319580.00 m E, e 7017926.00 m S, deste, segue com distância de 

458,91 metros na direção Norte, até o Vértice 072, de Coordenadas 319784.00 m E, e 7018337.00 m 

S, deste, segue com distância de 187,85 metros na direção Leste, até o Vértice 073, de coordenadas 

319956.00 m E, e 7018260.00 m S, deste, segue com distância de 143,71 metros na direção Norte, até 

o Vértice 074, de coordenadas 320019.00 m E, e 7018389.00 m S, deste, segue com distância de 156,37 

metros na direção Sudeste, até o Vértice 075, de coordenadas 320161.00 m E, e 7018323.00 m S, 

deste, segue com distância de 205,61 metros na direção Norte, até o Vértice 076, de coordenadas 

320258.00 m E, e 7018504.00 m S, deste, segue com distância de 646,24 metros na direção Sudeste, 

até o Vértice 077, de coordenadas 320835.00 m E, e 7018214.00 m S, deste, segue com distância de 

81,31 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 078, de coordenadas 320797.00 m E, e 7018142.00 m 

S, deste, segue com distância de 261,81 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 079, de coordenadas 

321027.00 m E, e 7018015.00 m S, deste, segue com distância de 524,29 metros na direção Norte, até 

o Vértice 080, de coordenadas 321237.00 m E, e 7018496.00 m S, deste, segue com distância de 162,70 

metros na direção Nordeste, até o Vértice 081, de coordenadas 321398.00 m E, e 7018518.00 m S, 

deste, segue com distância de 95,70 metros na direção Norte, até o Vértice 082, de coordenadas 

321436.00 m E, e 7018606.00 m S, deste, segue com distância de 398,43 metros na direção Noroeste, 

até o Vértice 083, de coordenadas 321085.00 m E, e 7018796.00 m S, deste, segue com distância de 

366,68 metros na direção Nordeste, até o Vértice 084, de coordenadas 321339.00 m E, e 7019060.00 

m S, deste, segue com distância de 266,62 metros na direção Nordeste, até o Vértice 085, de 

coordenadas 321266.51 m E, e 7019127.00 m S, deste, segue com distância de 289,66 metros na 

direção Leste, até o Vértice 086, de coordenadas 321882.00 m E, e 7019076.00 m S, deste, segue com 

distância de 467,07 metros na direção Sul, até o Vértice 087, de Coordenadas 321709.00 m E, e 

7018642.00 m S, deste, segue com distância de 248,18 metros na direção Leste, até o Vértice 088, de 

coordenadas 321954.00 m E, e 7018602.00 m S, deste, segue com distância de 215,79 metros na 

direção Norte, até o Vértice 089, de Coordenadas 322041.00 m E, e 7018799.00 m S, deste, segue com 

distância de 297,87 metros na direção Leste, até o Vértice 090, de coordenadas 322337.00 m E, e 

7018760.00 m S, deste, segue com distância de 673,54 metros na direção Sudeste, até o Vértice 091, 

de coordenadas 322934.00 m E, e 7018449.00 m S, deste, segue com distância de 1.108,09 metros na 
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direção Sudeste, até o Vértice 092, de coordenadas 323514.00 m E, e 7017505.00 m S, deste, segue 

com distância de 488,82 metros na direção Sudoeste, até o Vértice 093, de coordenadas 323148.00 m 

E, e 7017180.00 m S, deste, segue com distância de 477,95 metros na direção Sudeste, até o Vértice 

094, de coordenadas 323342.00 m E, e 7016744.00 m S, deste, segue com distância de 317,82 metros 

na direção Nordeste, até o Vértice 095, de coordenadas 323503.00 m E, e 7017017.00 m S, deste, 

segue com distância de 989,80 metros na direção Sudeste, até o Vértice 096, de coordenadas 

324356.00 m E, e 7016515.00 m S, deste, segue com distância de 264,26 metros na direção Nordeste 

até o Vértice 097, de coordenadas 324456.00 m E, e 7016760.00 m S, deste, segue com distância de 

94,35 metros na direção Leste até o Vértice 098, de coordenadas 324545.00 m E, e 7016730.00 m S, 

deste, segue com distância de 56,16 metros na direção Sul, até o Vértice 099, de Coordenadas 

324530.00 m E, e 7016676.00 m S, deste, segue com distância de 285,75 metros na direção Leste, até 

o Vértice 100, de coordenadas 324799.00 m E, e 7016580.00 m S, deste, segue com distância de 101,79 

metros na direção Sul, até o Vértice 101, de coordenadas 324777.00 m E, e 7016481.00 m S, deste, 

segue com distância de 185,81 metros na direção Sudeste, até o Vértice 102, de coordenadas 

324952.00 m E, e 7016419.00 m S, deste, segue com distância de 181,67 metros na direção Sul, até o 

Vértice 103, de coordenadas 324922.00 m E, e 7016240.00 m S, e, deste, segue com distância de 64,48 

metros na direção Sudeste, até o Marco 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

 

Art. 220. No perímetro da Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba todas as coordenadas 

descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000. 

 

Art. 221. A Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba é identificado no Mapa 12 do Anexo A. 

 

 

 

 

6.2 Seção II: Distrito e Perímetro Urbano da Linha Garibaldi 

 

Art. 222. O Poder Executivo municipal de Nova Itaberaba regulamentará durante o período de vigência 

desta legislação a delimitação distrital da Linha Garibaldi, localizada no setor territorial norte do 

município, que passará a ser denominado Distrito de Linha Garibaldi. 
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Art. 223. O Núcleo distrital da Linha Garibaldi passará a ter uma configuração urbana, com usos 

agropecuários, residenciais, comerciais, industriais, serviços públicos e privados, usos mistos, 

institucionais e comunitários. 
 

Parágrafo Único: O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba instituirá o zoneamento urbano da 

sede distrital da Linha Garibaldi, em período de vigência desta legislação, preferencialmente integrada 

à revisão do Plano Diretor, em seu segundo ano de vigência. 

 

Art. 224. Fica definida a nova configuração do Perímetro Urbano da Linha Garibaldi, município de Nova 

Itaberaba, integrada a este Plano Diretor em conformidade com as suas Finalidades, Abrangência, 

Princípios, Objetivos, Função social da cidade e da propriedade, Estratégias, Parcelamento e o uso do 

solo, economia urbana, densidade demográfica urbana, tendências de densificação e expansão urbana 

para o período de vigência desta legislação. 
 

§ 1º. O perímetro urbano do núcleo distrital de Linha Garibaldi é de 5.787m (cinco mil setecentos e 

oitenta e sete metros) de extensão, englobando uma área de 30,00 ha (trinta hectares). 
 

§ 2º. Os Vértices (V) indicativos definidores do perímetro são relacionados a seguir, os quais deverão 

ser estabelecidos, demarcados e materializados por levantamento específico para tais fins: 
 

I. Ponto 00, na frontal do cemitério da comunidade de Linha Garibaldi, ao Nor-nordeste, após o sistema 

viário, de coordenadas 319639.79 E e 7021694.08 N; Azimutes Plano 117°45'7.76'' e Real 

118°34'17.57'', segue em direção ao Ponto 01, no sentido Sudeste, a 26,62m de distância, após o 

sistema viário, de coordenadas 319663,36 E e 7021681,68 N; Azimutes Plano 129°40'13,40'' e Real 

130°29'23,21'', segue em direção ao Ponto 02, no sentido Sudeste, a 59,03m de distância, após o 

sistema viário, de coordenadas 319708,79 E e 7021644,00 N; Azimutes Plano 140°53'20,06'' e Real 

141°42'29,87'', segue em direção ao Ponto 03, no sentido Sudeste, a 75,50m de distância, após o 

sistema viário, de coordenadas 319756,42 E e 7021585,42 N; Azimutes Plano 64°10'25,74'' e Real 

64°59'35,54'', segue em direção ao Ponto 04, no sentido Nor-nordeste, a 26,72m de distância, no 

interior de propriedade rural, de coordenadas 319780,47 E e 7021597,06 N; Azimutes Plano 

146°23'23,56'' e Real 147°12'33,36'', segue em direção ao Ponto 05, no sentido Sudeste, a 38,76m de 

distância, em contato com sistema de produção agropecuária, de coordenadas 319801,92 E e 

7021564,78 N; Azimutes Plano 167°18'19,54''  e Real 168°07'29,34'', segue em direção ao Ponto 06, 

no sentido Su-sudeste, a 31,21m de distância, sobre o tributário localizado na margem esquerda na 

Sanga Divisa, de coordenadas 319808,78 E e 7021534,34 N; Azimutes Plano 55°36'5,93'' e Real 

56°25'15,74'', segue em direção ao Ponto 07, no sentido Nordeste, a 13,82m de distância, sobre o 
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tributário localizado na margem esquerda na Sanga Divisa, de coordenadas 319820,19 E e 7021542,14 

N; Azimutes Plano 31°02'51,92'' e Real 31°52'1,72'', segue em direção ao Ponto 08, no sentido 

Nordeste, a 9,02m de distância, sobre o tributário localizado na margem esquerda na Sanga Divisa, de 

coordenadas 319824,84 E e 7021549,87 N; Azimutes Plano 27°07'54,00''  e Real 27°57'3,80'', segue em 

direção ao Ponto 09, no sentido Nordeste, a 19,66m de distância, sobre o tributário localizado na 

margem esquerda na Sanga Divisa, de coordenadas 319833,80 E e 7021567,37 N; Azimutes Plano 

25°47'16,08''  e Real 26°36'25,88'', segue em direção ao Ponto 10, no sentido Nordeste, a 35,45m de 

distância, sobre o tributário localizado na margem esquerda na Sanga Divisa, de coordenadas 

319849,23 E e 7021599,29 N; Azimutes Plano 23°09'46,44'' e Real 23°58'56,24'', segue em direção ao 

Ponto 11, no sentido Nordeste, a 27,99m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 319860,24 

E e 7021625,02 N; Azimutes Plano 33°18'17,22''  e Real 34°07'27,03'', segue em direção ao Ponto 12, 

no sentido Nordeste, a 41,25m de distância, em área de produção agropecuária, de coordenadas 

319882,89 E e 7021659,50 N; Azimutes Plano 132°08'15,34''  e Real 132°57'25,15'', segue em direção 

ao Ponto 13, no sentido Sudeste, a 44,96m de distância, em área de produção agropecuária, de 

coordenadas 319916,22 E e 7021629,34 N; Azimutes Plano 147°07'24,03''  e Real 147°56'33,84'', segue 

em direção ao Ponto 14, no sentido Su-sudeste, a 39,29m de distância, em área de produção 

agropecuária, de coordenadas 319937,55 E e 7021596,34 N; Azimutes Plano 136°16'22,91''  e Real 

137°05'32,71'', segue em direção ao Ponto 15, no sentido Su-sudeste, a 12,63m de distância, em área 

de produção agropecuária, de coordenadas 319946,28 E e 7021587,22 N; Azimutes Plano 

147°50'51,74'' e Real 148°40'1,54'', segue em direção ao Ponto 16, no sentido Su-sudeste, a 16,41m 

de distância, em área de produção agropecuária, de coordenadas 319955,01 E e 7021573,33 N; 

Azimutes Plano 184°53'56,73'' e Real 185°43'6,54'', segue em direção ao Ponto 17, no sentido Sul, a 

27,88m de distância, no interior de propriedade rural, de coordenadas 319952,63 E e 7021545,54 N; 

Azimutes Plano 197°44'40,82'' e Real 198°33'50,62'', segue em direção ao Ponto 18, no sentido Su-

sudoeste, a 31,25m de distância, no interior de propriedade rural,  de coordenadas 319943,11 E e 

7021515,78 N; Azimutes Plano 145°00'28,73'' e Real 145°49'38,53'', segue em direção ao Ponto 19, no 

sentido Sudeste, a 19,38m de distância, em margem de lavoura com cultura temporária, de 

coordenadas 319954,22 E e 7021499,90 N; Azimutes Plano 133°04'9,89'' e Real 133°53'19,69'', segue 

em direção ao Ponto 20, no sentido Sudeste, a 24,99m de distância, em margem de lavoura com 

cultura temporária, de coordenadas 319972,48 E e 7021482,84 N; Azimutes Plano 121°33'42,52'' e 

Real 122°22'52,33'', segue em direção ao Ponto 21, no sentido Sudeste, a 32,60m de distância, em 

margem de lavoura com cultura temporária, de coordenadas 320000,26 E e 7021465,77 N; Azimutes 
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Plano 131°38'0,74'' e Real 132°27'10,55'', segue em direção ao Ponto 22, no sentido Sudeste, a 33,45m 

de distância, em margem de lavoura com cultura temporária, de coordenadas 320025,26 E e 

7021443,55 N; Azimutes Plano 23°11'54,93'' e Real 24°01'4,73'', segue em direção ao Ponto 23, no 

sentido Nor-nordeste, a 15,11m de distância, em margem de lavoura com cultura temporária, de 

coordenadas 320031,21 E e 7021457,44 N; Azimutes Plano 121°54'29,18'' e Real 122°43'38,99'', segue 

em direção ao Ponto 24, no sentido Sudeste, a 24,78m de distância, sobre estrada vicinal, de 

coordenadas 320052,25 E e 7021444,34 N; Azimutes Plano 42°57'16,53'' e Real 43°46'26,34'', segue 

em direção ao Ponto 25, no sentido Nordeste, a 15,73m de distância, sobre estrada vicinal, de 

coordenadas 320062,96 E e 7021455,85 N; Azimutes Plano 37°19'59,50'' e Real 38°09'9,31'', segue em 

direção ao Ponto 26, no sentido Nordeste, a 29,45m de distância, sobre estrada vicinal, de 

coordenadas 320080,82 E e 7021479,27 N; Azimutes Plano 135°24'22,85'' e Real 136°13'32,65'', segue 

em direção ao Ponto 27, no sentido Nordeste, a 39,57m de distância, no interior de propriedade rural, 

de coordenadas 320108,60 E e 7021451,09 N; Azimutes Plano 223°55'45,03'' e Real 224°44'54,84'', 

segue em direção ao Ponto 28, no sentido Sudoeste, a 60,07m de distância, em margem de lavoura 

com cultura temporária, de coordenadas 320066,93 E e 7021407,83 N; Azimutes Plano 304°34'37,90'' 

e Real 305°23'47,71'', segue em direção ao Ponto 29, no sentido Noroeste, a 16,36m de distância, em 

contato com vegetação, de coordenadas 320053,46 E e 7021417,11 N; Azimutes Plano 219°19'8,38'' e 

Real 220°08'18,18'', segue em direção ao Ponto 30, no sentido Sudoeste, a 48,06m de distância, sobre 

a Sanga Divisa, de coordenadas 320023,01 E e 7021379,94 N; Azimutes Plano 121°59'54,92'' e Real 

122°49'4,72'', segue em direção ao Ponto 31, no sentido Sudeste, a 39,61m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320056,60 E e 7021358,95 N; Azimutes Plano 137°22'27,50'' e Real 

138°11'37,30'', segue em direção ao Ponto 32, no sentido Su-sudeste, a 35,73m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320080,80 E e 7021332,66 N; Azimutes Plano 142°56'6,45'' e Real 

143°45'16,26'', segue em direção ao Ponto 33, no sentido Su-sudeste, a 10,83m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320087,32 E e 7021324,01 N; Azimutes Plano 139°53'17,52'' e Real 

140°42'27,32'', segue em direção ao Ponto 34, no sentido Su-sudeste, a 24,76m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320103,28 E e 7021305,08 N; Azimutes Plano 145°58'51,28'' e Real 

146°48'1,09'', segue em direção ao Ponto 35, no sentido Su-sudeste, a 47,86m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320130,05 E e 7021265,41 N; Azimutes Plano 163°06'40,13'' e Real 

163°55'49,94'', segue em direção ao Ponto 36, no sentido Su-sudeste, a 46,23m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320143,49 E e 7021221,17 N; Azimutes Plano 144°37'27,38'' e Real 

145°26'37,18'', segue em direção ao Ponto 37, no sentido Sudeste, a 20,10m de distância, sobre a 
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Sanga Divisa, de coordenadas 320155,12 E e 7021204,78 N; Azimutes Plano 142°25'45,22'' e Real 

143°14'55,03'', segue em direção ao Ponto 38, no sentido Sudeste, a 46,15m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320183,27 E e 7021168,20 N; Azimutes Plano 145°32'20,44'' e Real 

146°21'30,25'', segue em direção ao Ponto 39, no sentido Sudeste, a 24,77m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320197,28 E e 7021147,77 N; Azimutes Plano 147°20'38,30'' e Real 

148°09'48,11'', segue em direção ao Ponto 40, no sentido Sudeste, a 29,64m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320213,28 E e 7021122,82 N; Azimutes Plano 137°34'37,12'' e Real 

138°23'46,92'', segue em direção ao Ponto 41, no sentido Sudeste, a 30,95m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320234,15 E e 7021099,97 N; Azimutes Plano 146°58'6,75'' e Real 

147°47'16,56'', segue em direção ao Ponto 42, no sentido Sudeste, a 37,49m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320254,59 E e 7021068,54 N; Azimutes Plano 144°03'23,56'' e Real 

144°52'33,37'', segue em direção ao Ponto 43, no sentido Sudeste, a 32,83m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320273,86 E e 7021041,96 N; Azimutes Plano 153°44'56,57'' e Real 

154°34'6,38'', segue em direção ao Ponto 44, no sentido Sudeste, a 17,77m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320281,72 E e 7021026,02 N; Azimutes Plano 157°44'53,20'' e Real 

158°34'3,01'', segue em direção ao Ponto 45, no sentido Sudeste, a 22,98m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320290,42 E e 7021004,76 N; Azimutes Plano 147°38'20,90'' e Real 

148°27'30,71'', segue em direção ao Ponto 46, no sentido Sudeste, a 16,75m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320299,39 E e 7020990,61 N; Azimutes Plano 139°21'6,03'' e Real 

140°10'15,83'', segue em direção ao Ponto 47, no sentido Sudeste, a 20,92m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320313,01 E e 7020974,74 N; Azimutes Plano 132°43'46,65'' e Real 

133°32'56,46'', segue em direção ao Ponto 48, no sentido Sudeste, a 39,65m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320342,14 E e 7020947,83 N; Azimutes Plano 131°33'45,03'' e Real 

132°22'54,84'', segue em direção ao Ponto 49, no sentido Sudeste, a 42,78m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320374,15 E e 7020919,45 N; Azimutes Plano 142°17'31,71'' e Real 

143°06'41,52'', segue em direção ao Ponto 50, no sentido Sudeste, a 23,43m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320388,48 E e 7020900,91 N; Azimutes Plano 141°04'3,35'' e Real 

141°53'13,15'', segue em direção ao Ponto 51, no sentido Sudeste, a 23,25m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320403,09 E e 7020882,83 N; Azimutes Plano 113°10'54,91'' e Real 

114°00'4,72'', segue em direção ao Ponto 52, no sentido Lés-sudeste, a 11,66m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320413,81 E e 7020878,24 N; Azimutes Plano 116°08'13,77'' e Real 

116°57'23,57'', segue em direção ao Ponto 53, no sentido Lés-sudeste, a 13,56m de distância, sobre a 
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Sanga Divisa, de coordenadas 320425,98 E e 7020872,27 N; Azimutes Plano 125°42'38,07'' e Real 

126°31'47,88'', segue em direção ao Ponto 54, no sentido Lés-sudeste, a 12,25m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320435,92 E e 7020865,12 N; Azimutes Plano 145°02'2,72'' e Real 

145°51'12,53'', segue em direção ao Ponto 55, no sentido Su-sudeste, a 10,42m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320441,90 E e 7020856,58 N; Azimutes Plano 151°56'23,94'' e Real 

152°45'33,74'', segue em direção ao Ponto 56, no sentido Su-sudeste, a 10,50m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320446,84 E e 7020847,31 N; Azimutes Plano 157°45'43,22'' e Real 

158°34'53,03'', segue em direção ao Ponto 57, no sentido Su-sudeste, a 11,08m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320451,03 E e 7020837,06 N; Azimutes Plano 164°53'55,09'' e Real 

165°43'4,90'', segue em direção ao Ponto 58, no sentido Su-sudeste, a 10,42m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320453,74 E e 7020827,00 N; Azimutes Plano 148°07'2,45'' e Real 

148°56'12,25'', segue em direção ao Ponto 59, no sentido Sudeste, a 8,08m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320458,01 E e 7020820,14 N; Azimutes Plano 137°56'0,47'' e Real 

138°45'10,28'', segue em direção ao Ponto 60, no sentido Sudeste, a 3,70m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320460,48 E e 7020817,40 N; Azimutes Plano 135°47'7,18'' e Real 

136°36'16,99'', segue em direção ao Ponto 61, no sentido Sudeste, a 10,94m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320468,11 E e 7020809,56 N; Azimutes Plano 128°16'30,96'' e Real 

129°05'40,77'', segue em direção ao Ponto 62, no sentido Sudeste, a 7,20m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320473,76 E e 7020805,10 N; Azimutes Plano 128°16'30,89'' e Real 

129°05'40,70'', segue em direção ao Ponto 63, no sentido Sudeste, a 16,67m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320486,85 E e 7020794,77 N; Azimutes Plano 126°25'17,48'' e Real 

127°14'27,28'', segue em direção ao Ponto 64, no sentido Sudeste, a 18,50m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320501,74 E e 7020783,79 N; Azimutes Plano 142°24'54,32'' e Real 

143°14'4,13'', segue em direção ao Ponto 65, no sentido Su-sudeste, a 6,26m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320505,56 E e 7020778,82 N; Azimutes Plano 153°36'26,50'' e Real 

154°25'36,31'', segue em direção ao Ponto 66, no sentido Su-sudeste, a 7,50m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320508,89 E e 7020772,10 N; Azimutes Plano 167°08'45,66'' e Real 

167°57'55,47'', segue em direção ao Ponto 67, no sentido Sul, a 5,53m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320510,12 E e 7020766,71 N; Azimutes Plano 181°13'23,86'' e Real 

182°02'33,66'', segue em direção ao Ponto 68, no sentido Sul, a 26,79m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320509,55 E e 7020739,93 N; Azimutes Plano 183°07'36,08'' e Real 

183°56'45,88'', segue em direção ao Ponto 69, no sentido Sul, a 19,82m de distância, sobre a Sanga 
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Divisa, de coordenadas 320508,47 E e 7020720,14 N; Azimutes Plano 153°01'53,53'' e Real 

153°51'3,33'', segue em direção ao Ponto 70, no sentido Su-sudeste, a 3,03m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320509,84 E e 7020717,44 N; Azimutes Plano 130°14'58,48'' e Real 

131°04'8,28'', segue em direção ao Ponto 71, no sentido Sudeste, a 6,97m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320515,17 E e 7020712,94 N; Azimutes Plano 123°14'0,94'' e Real 

124°03'10,74'', segue em direção ao Ponto 72, no sentido Sudeste, a 19,43m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320531,42 E e 7020702,29 N; Azimutes Plano 123°59'0,22'' e Real 

124°48'10,03'', segue em direção ao Ponto 73, no sentido Sudeste, a 8,48m de distância, sobre 

entroncamento de tributário, localizado na margem esquerda da Sanga Divisa, de coordenadas 

320538,45 E e 7020697,55 N; Azimutes Plano 127°16'23,74'' e Real 128°05'33,55'', segue em direção 

ao Ponto 74, no sentido Sudeste, a 8,67m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 

320545,35 E e 7020692,30 N; Azimutes Plano 145°14'38,00'' e Real 146°03'47,81'', segue em direção 

ao Ponto 75, no sentido Sudeste, a 4,86m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 

320548,12 E e 7020688,31 N; Azimutes Plano 147°58'43,27'' e Real 148°47'53,08'', segue em direção 

ao Ponto 76, no sentido Sudeste, a 10,75m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 

320553,82 E e 7020679,19 N; Azimutes Plano 159°35'14,87'' e Real 160°24'24,68'', segue em direção 

ao Ponto 77, no sentido Su-sudeste, a 5,60m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 

320555,78 E e 7020673,94 N; Azimutes Plano 171°15'54,91'' e Real 172°05'4,71'', segue em direção ao 

Ponto 78, no sentido Su-sudeste, a 5,11m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 

320556,55 E e 7020668,89 N; Azimutes Plano 183°03'45,84'' e Real 183°52'55,64'', segue em direção 

ao Ponto 79, no sentido Sul, a 10,82m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320555,97 E 

e 7020658,08 N; Azimutes Plano 185°41'58,62'' e Real 186°31'8,43'', segue em direção ao Ponto 80, 

no sentido Sul, a 13,80m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320554,60 E e 7020644,35 

N; Azimutes Plano 184°24'31,73'' e Real 185°13'41,53'', segue em direção ao Ponto 81, no sentido Sul, 

a 12,34m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320553,66 E e 320553,66 N; Azimutes 

Plano 164°58'41,03'' e Real 165°47'50,83'', segue em direção ao Ponto 82, no sentido Su-sudeste, a 

6,04m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320555,22 E e 7020626,21 N; Azimutes Plano 

151°33'36,22'' e Real 152°22'46,03'', segue em direção ao Ponto 83, no sentido Su-sudeste, a 3,96m 

de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320557,10 E e 7020622,73 N; Azimutes Plano 

151°33'36,22'' e Real 152°22'46,03'', segue em direção ao Ponto 84, no sentido Sudeste, a 8,40m de 

distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320561,10 E e 7020615,35 N; Azimutes Plano 

133°11'7,29'' e Real 134°00'17,10'', segue em direção ao Ponto 85, no sentido Sudeste, a 5,71m de 
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distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320565,27 E e 7020611,44 N; Azimutes Plano 

133°11'7,29'' e Real 134°00'17,10'', segue em direção ao Ponto 86, no sentido Sudeste, a 9,33m de 

distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320572,08 E e 7020605,05 N; Azimutes Plano 

126°01'0,02'' e Real 126°50'9,82'', segue em direção ao Ponto 87, no sentido Sudeste, a 7,22m de 

distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320577,92 E e 7020600,80 N; Azimutes Plano 

117°52'48,77'' e Real 118°41'58,57'', segue em direção ao Ponto 88, no sentido Sudeste, a 4,39m de 

distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320581,80 E e 7020598,75 N; Azimutes Plano 

77°55'45,43'' e Real 78°44'55,24'', segue em direção ao Ponto 89, no sentido Lés-sudeste, a 3,84m de 

distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320585,56 E e 7020599,55 N; Azimutes Plano 

70°43'34,40'' e Real 71°32'44,21'', segue em direção ao Ponto 90, no sentido Lés-nordeste, a 5,43m de 

distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320590,69 E e 7020601,35 N; Azimutes Plano 

102°00'10,47'' e Real 102°49'20,27'', segue em direção ao Ponto 91, no sentido Lés-sudeste, a 7,28m 

de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320597,81 E e 7020599,83 N; Azimutes Plano 

113°50'39,28'' e Real 114°39'49,08'', segue em direção ao Ponto 92, no sentido Lés-sudeste, a 7,11m 

de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320604,31 E e 7020596,96 N; Azimutes Plano 

135°47'9,96'' e Real 136°36'19,77'', segue em direção ao Ponto 93, no sentido Sudeste, a 5,74m de 

distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320608,31 E e 7020592,84 N; Azimutes Plano 

160°06'50,86'' e Real 160°56'0,67'', segue em direção ao Ponto 94, no sentido Sudeste, a 3,25m de 

distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320609,42 E e 7020589,79 N; Azimutes Plano 

191°28'42,92'' e Real 192°17'52,73'', segue em direção ao Ponto 95, no sentido Su-sudoeste, a 8,88m 

de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320607,65 E e 7020581,09 N; Azimutes Plano 

196°43'56,81'' e Real 197°33'6,61'', segue em direção ao Ponto 96, no sentido Sul, a 9,86m de distância, 

sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 320604,81 E e 7020571,65 N; Azimutes Plano 183°04'1,14'' e 

Real 183°53'10,95'', segue em direção ao Ponto 97, no sentido Sul, a 11,90m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320604,18 E e 7020559,77 N; Azimutes Plano 170°50'15,94'' e Real 

171°39'25,74'', segue em direção ao Ponto 98, no sentido Sul, a 8,47m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320605,52 E e 320605,52 N; Azimutes Plano 148°54'15,80'' e Real 

149°43'25,61'', segue em direção ao Ponto 99, no sentido Sul, a 2,46m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 320606,79 E e 7020549,31 N; Azimutes Plano 148°54'15,80'' e Real 

149°43'25,61'', segue em direção ao Ponto 100, no sentido Sudeste, a 6,43m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320610,11 E e 7020543,81 N; Azimutes Plano 146°01'21,97'' e Real 

146°50'31,78'', segue em direção ao Ponto 101, no sentido Sudeste, a 7,37m de distância, sobre a 
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Sanga Divisa, de coordenadas 320614,23 E e 7020537,70 N; Azimutes Plano 144°11'8,37'' e Real 

145°00'18,17'', segue em direção ao Ponto 102, no sentido Sudeste, a 6,25m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320617,88 E e 7020532,63 N; Azimutes Plano 123°54'48,96'' e Real 

124°43'58,77'', segue em direção ao Ponto 103, no sentido Sudeste, a 11,60m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320627,51 E e 7020526,16 N; Azimutes Plano 125°46'20,72'' e Real 

126°35'30,52'', segue em direção ao Ponto 104, no sentido Sudeste, a 8,09m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320634,07 E e 320634,07 N; Azimutes Plano 119°44'10,53'' e Real 

120°33'20,34'', segue em direção ao Ponto 105, no sentido Lés-sudeste, a 13,26m de distância, sobre 

a Sanga Divisa, de coordenadas 320645,59 E e 7020514,85 N; Azimutes Plano 124°59'53,11'' e Real 

125°49'2,92'', segue em direção ao Ponto 106, no sentido Lés-sudeste, a 6,50m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320650,91 E e 7020511,13 N; Azimutes Plano 135°20'1,30'' e Real 

136°09'11,10'', segue em direção ao Ponto 107, no sentido Sudeste, a 9,51m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320657,59 E e 7020504,37 N; Azimutes Plano 139°17'0,86'' e Real 

140°06'10,67'', segue em direção ao Ponto 108, no sentido Sudeste, a 6,66m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 320661,94 E e 7020499,32 N; Azimutes Plano 145°13'11,31'' e Real 

146°02'21,12'', segue em direção ao Ponto 109, no sentido Su-sudeste, a 10,58m de distância, sobre o 

entroncamento de tributário, localizado na margem direita da Sanga Divisa, de coordenadas 

320667,97 E e 7020490,63 N; Azimutes Plano 121°51'11,11'' e Real 122°40'20,91'', segue em direção 

ao Ponto 110, no sentido Sudeste, a 19,76m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 

320684,76 E e 7020480,20 N; Azimutes Plano 136°56'42,44'' e Real 137°45'52,24'', segue em direção 

ao Ponto 111, no sentido Sudeste, a 8,16m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320690,33 

E e 7020474,24 N; Azimutes Plano 136°56'42,44'' e Real 137°45'52,24'', segue em direção ao Ponto 

112, no sentido Sudeste, a 14,58m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320700,28 E e 

7020463,59 N; Azimutes Plano 133°34'6,96'' e Real 134°23'16,76'', segue em direção ao Ponto 113, no 

sentido Sudeste, a 33,76m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320724,74 E e 7020440,32 

N; Azimutes Plano 139°43'11,52'' e Real 140°32'21,32'', segue em direção ao Ponto 114, no sentido 

Sudeste, a 3,82m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320727,21 E e 7020437,40 N; 

Azimutes Plano 145°36'29,98'' e Real 146°25'39,79'', segue em direção ao Ponto 115, no sentido Su-

sudeste, a 25,98m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320741,89 E e 7020415,96 N; 

Azimutes Plano 144°52'51,43'' e Real 145°42'1,24'', segue em direção ao Ponto 116, no sentido Su-

sudeste, a 16,29m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320751,26 E e 7020402,64 N; 

Azimutes Plano 148°57'0,15'' e Real 149°46'9,95'', segue em direção ao Ponto 117, no sentido Su-
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sudeste, a 21,37m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320762,28 E e 7020384,33 N; 

Azimutes Plano 155°49'26,35'' e Real 156°38'36,16'', segue em direção ao Ponto 118, no sentido Su-

sudeste, a 18,45m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320769,84 E e 7020367,50 N; 

Azimutes Plano 154°45'53,36'' e Real 155°35'3,16'', segue em direção ao Ponto 119, no sentido Su-

sudeste, a 7,09m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320772,86 E e 7020361,09 N; 

Azimutes Plano 136°53'37,88'' e Real 137°42'47,69'', segue em direção ao Ponto 120, no sentido 

Sudeste, a 10,03m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320779,71 E e 7020353,76 N; 

Azimutes Plano 127°07'6,77'' e Real 127°56'16,58'', segue em direção ao Ponto 121, no sentido 

Sudeste, a 15,66m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320792,20 E e 7020344,31 N; 

Azimutes Plano 121°14'0,40'' e Real 122°03'10,21'', segue em direção ao Ponto 122, no sentido 

Sudeste, a 23,47m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320812,27 E e 7020332,15 N; 

Azimutes Plano 115°08'20,17'' e Real 115°57'29,98'', segue em direção ao Ponto 123, no sentido 

Sudeste, a 25,95m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320835,75 E e 7020321,12 N; 

Azimutes Plano 113°52'41,18'' e Real 114°41'50,99'', segue em direção ao Ponto 124, no sentido 

Sudeste, a 42,09m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320874,24 E e 7020304,09 N; 

Azimutes Plano 116°26'13,93'' e Real 117°15'23,74'', segue em direção ao Ponto 125, no sentido 

Sudeste, a 19,72m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320891,90 E e 7020295,31 N; 

Azimutes Plano 122°23'17,98'' e Real 123°12'27,79'', segue em direção ao Ponto 126, no sentido 

Sudeste, a 20,91m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320909,56 E e 7020284,11 N; 

Azimutes Plano 124°52'30,89'' e Real 125°41'40,70'', segue em direção ao Ponto 127, no sentido 

Sudeste, a 34,54m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320937,90 E e 7020264,35 N; 

Azimutes Plano 130°03'44,11'' e Real 130°52'53,92'', segue em direção ao Ponto 128, no sentido 

Sudeste, a 39,37m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320968,03 E e 7020239,02 N; 

Azimutes Plano 125°04'48,74'' e Real 125°53'58,54'', segue em direção ao Ponto 129, no sentido 

Sudeste, a 26,44m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 320989,66 E e 7020223,82 N; 

Azimutes Plano 115°50'0,46'' e Real 116°39'10,26'', segue em direção ao Ponto 130, no sentido 

Sudeste, a 15,18m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 321003,33 E e 7020217,21 N; 

Azimutes Plano 116°34'13,02'' e Real 117°23'22,82'', segue em direção ao Ponto 131, no sentido 

Sudeste, a 27,60m de distância, sobre Sanga Divisa, de coordenadas 321028,01 E e 7020204,86 N; 

Azimutes Plano 120°13'29,34'' e Real 121°02'39,15'', segue em direção ao Ponto 132, no sentido 

Sudeste, a 14,09m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 321040,19 E e 7020197,77 N; 

Azimutes Plano 120°58'39,22'' e Real 121°47'49,03'', segue em direção ao Ponto 133, no sentido 
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Sudeste, a 11,03m de distância, sobre a Sanga Divisa, de coordenadas 321049,64 E e 7020192,09 N; 

Azimutes Plano 127°51'51,25'' e Real 128°41'1,05'', segue em direção ao Ponto 134, no sentido 

Sudeste, a 14,49m de distância, sobre entroncamento de tributário, localizado na margem direita da 

Sanga Divisa, de coordenadas 321061,09 E e 7020183,20 N; Azimutes Plano 54°01'3,45'' e Real 

54°50'13,25'', segue em direção ao Ponto 135, no sentido Nordeste, a 8,45m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 321067,93 E e 7020188,16 N; Azimutes Plano 71°13'21,35'' e Real 

72°02'31,16'', segue em direção ao Ponto 136, no sentido Nordeste, a 13,25m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 321080,47 E e 7020192,43 N; Azimutes Plano 69°05'37,95'' e Real 

69°54'47,75'', segue em direção ao Ponto 137, no sentido Nordeste, a 12,98m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 321092,60 E e 7020197,06 N; Azimutes Plano 73°46'33,06'' e Real 

74°35'42,87'', segue em direção ao Ponto 138, no sentido Nordeste, a 15,73m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 321107,70 E e 7020201,45 N; Azimutes Plano 95°51'19,41'' e Real 

96°40'29,22'', segue em direção ao Ponto 139, no sentido Leste, a 7,33m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 321114,99 E e 7020200,70 N; Azimutes Plano 99°17'4,33'' e Real 

100°06'14,14'', segue em direção ao Ponto 140, no sentido Leste, a 11,04m de distância, sobre a Sanga 

Divisa, de coordenadas 321125,89 E e 7020198,92 N; Azimutes Plano 112°38'20,03'' e Real 

113°27'29,83'', segue em direção ao Ponto 141, no sentido Lés-sudeste, a 25,98m de distância, sobre 

a Sanga Divisa, de coordenadas 321149,87 E e 7020188,92 N; Azimutes Plano 102°08'4,24'' e Real 

102°57'14,05'', segue em direção ao Ponto 142, no sentido Lés-sudeste, a 24,13m de distância, sobre 

a Sanga Divisa, de coordenadas 321173,46 E e 7020183,85 N; Azimutes Plano 97°58'23,70'' e Real 

98°47'33,51'', segue em direção ao Ponto 143, no sentido Lés-sudeste, a 11,08m de distância, sobre a 

Sanga Divisa, de coordenadas 321184,43 E e 7020182,31 N; Azimutes Plano 99°59'46,97'' e Real 

100°48'56,78'', segue em direção ao Ponto 144, no sentido Lés-sudeste, a 35,83m de distância, situado 

sobre o último ponto convergente com a Sanga Divisa, de coordenadas 321219,72 E e 7020176,09 N; 

Azimutes Plano 179°23'30,67'' e Real 180°12'40,48'', segue em direção ao Ponto 145, no sentido Sul, 

a 36,88m de distância, no interior de propriedade rural, de coordenadas 321220,11 E e 7020139,21 N; 

Azimutes Plano 128°20'26,85'' e Real 129°09'36,66'', segue em direção ao Ponto 146, no sentido 

Sudeste, a 55,66m de distância, no interior de propriedade rural, de coordenadas 321263,76 E e 

7020104,68 N; Azimutes Plano 77°20'50,80'' e Real 78°10'0,60'', segue em direção ao Ponto 147, no 

sentido Lés-nordeste, a 39,86m de distância, no interior de propriedade rural, de coordenadas 

321302,66 E e 7020113,41 N; Azimutes Plano 120°25'32,82'' e Real 121°14'42,63'', segue em direção 

ao Ponto 148, no sentido Lés-sudeste, a 29,00m de distância, no interior de propriedade rural, de 
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coordenadas 321327,66 E e 7020098,73 N; Azimutes Plano 198°18'30,49'' e Real 199°07'40,29'', segue 

em direção ao Ponto 149, no sentido Su-sudoeste, a 56,85m de distância, em contato com o sistema 

agropecuário, de coordenadas 321309,80 E e 7020044,75 N; Azimutes Plano 293°05'6,48'' e Real 

293°54'16,29'', segue em direção ao Ponto 150, no sentido Oés-noroeste, a 78,95m de distância, em 

contato com o sistema agropecuário, de coordenadas 321237,17 E e 7020075,71 N; Azimutes Plano 

258°53'13,05'' e Real 259°42'22,86'', segue em direção ao Ponto 151, no sentido Oés-sudoeste, a 

45,30m de distância, em margem de lavoura de cultura permanente, de coordenadas 321192,72 E e 

7020066,98 N; Azimutes Plano 180°00'0,00'' e Real 180°49'9,81'', segue em direção ao Ponto 152, no 

sentido Sul, a 26,19m de distância, em margem de lavoura de cultura permanente, de coordenadas 

321192,72 E e 7020040,79 N; Azimutes Plano 275°09'3,12'' e Real 275°58'12,93'', segue em direção ao 

Ponto 153, no sentido Oeste, a 25,17m de distância, sobre o tributário, localizado à direita do sistema 

viário, de coordenadas 321167,66 E e 7020043,04 N; Azimutes Plano 305°06'34,18'' e Real 

305°55'43,99'', segue em direção ao Ponto 154, no sentido Noroeste, a 44,61m de distância, em 

contato com edificação, de coordenadas 321131,16 E e 7020068,70 N; Azimutes Plano 284°45'41,12'' 

e Real 285°34'50,93'', segue em direção ao Ponto 155, no sentido Oés-noroeste, a 46,20m de distância, 

em contato com vegetação nativa, de coordenadas 321086,49 E e 7020080,47 N; Azimutes Plano 

286°37'14,72'' e Real 287°26'24,53'', segue em direção ao Ponto 156, no sentido Oés-noroeste, a 

92,50m de distância, em contato sistema de produção agropecuária, de coordenadas 320997,86 E e 

7020106,93 N; Azimutes Plano 289°39'13,77'' e Real 290°28'23,57'', segue em direção ao Ponto 157, 

no sentido Oés-noroeste, a 49,17m de distância, em contato com edificação, de coordenadas 

320951,55 E e 7020123,47 N; Azimutes Plano 300°06'49,44'' e Real 300°55'59,25'', segue em direção 

ao Ponto 158, no sentido Noroeste, a 76,47m de distância, em contato sistema de produção 

agropecuária, de coordenadas 320885,41 E e 7020161,83 N; Azimutes Plano 301°58'14,90'' e Real 

302°47'24,70'', segue em direção ao Ponto 159, no sentido Noroeste, a 116,18m de distância, em 

contato sistema de produção agropecuária, de coordenadas 320786,85 E e 7020223,35 N; Azimutes 

Plano 295°52'12,03'' e Real 296°41'21,83'', segue em direção ao Ponto 160, no sentido Noroeste, a 

83,63m de distância, sobre tributário, localizado na margem direita do sistema viário, de coordenadas 

320711,60 E e 7020259,84 N; Azimutes Plano 323°52'16,84'' e Real 324°41'26,64'', segue em direção 

ao Ponto 161, no sentido Nor-noroeste, a 69,39m de distância, em linha de vegetação, de coordenadas 

320670,69 E e 7020315,88 N; Azimutes Plano 325°08'18,65'' e Real 325°57'28,46'', segue em direção 

ao Ponto 162, no sentido Nor-noroeste, a 58,77m de distância, no interior de propriedade rural, de 

coordenadas 320637,10 E e 7020364,11 N; Azimutes Plano 233°07'48,37'' e Real 233°56'58,17'', segue 
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em direção ao Ponto 163, no sentido Sudoeste, a 37,04m de distância, no interior de propriedade rural, 

de coordenadas 320607,46 E e 7020341,88 N; Azimutes Plano 318°37'17,34'' e Real 319°26'27,15'', 

segue em direção ao Ponto 164, no sentido Noroeste, a 29,62m de distância, sobre estrada vicinal, de 

coordenadas 320587,88 E e 7020364,11 N; Azimutes Plano 31°21'25,51'' e Real 32°10'35,31'', segue 

em direção ao Ponto 165, no sentido Nor-nordeste, a 39,66m de distância, em contato com sistema 

de produção agropecuária, de coordenadas 320608,52 E e 7020397,97 N; Azimutes Plano 

319°33'30,72'' e Real 320°22'40,53'', segue em direção ao Ponto 166, no sentido Nor-noroeste, a 

46,30m de distância, em linha de vegetação, de coordenadas 320578,49 E e 7020433,21 N; Azimutes 

Plano 310°41'2,30'' e Real 311°30'12,11'', segue em direção ao Ponto 167, no sentido Noroeste, a 

119,33m de distância, em contato com área de vegetação nativa, de coordenadas 320488,00 E e 

7020510,99 N; Azimutes Plano 33°04'14,44'' e Real 33°53'24,25'', segue em direção ao Ponto 168, no 

sentido Nordeste, a 40,73m de distância, em contato com sistema de produção agropecuário, de 

coordenadas 320510,23 E e 7020545,13 N; Azimutes Plano 324°46'56,67'' e Real 325°36'6,47'', segue 

em direção ao Ponto 169, no sentido Noroeste, a 49,55m de distância, em contato com sistema de 

produção agropecuário, de coordenadas 320481,65 E e 7020585,61 N; Azimutes Plano 322°55'29,85'' 

e Real 323°44'39,65'', segue em direção ao Ponto 170, no sentido Noroeste, a 352,11m de distância, 

sobre estrada de acesso à Linha Garibaldi, de ligação com a BR 282, de coordenadas 320269,38 E e 

7020866,54 N; Azimutes Plano 324°39'14,23'' e Real 325°28'24,03'', segue em direção ao Ponto 171, 

no sentido Noroeste, a 292,36m de distância, em contato com atividade agrícola, de coordenadas 

320100,24 E e 7021105,01 N; Azimutes Plano 238°38'34,49'' e Real 239°27'44,30'', segue em direção 

ao Ponto 172, no sentido Sudoeste, a 24,79m de distância, em contato com atividade agrícola, de 

coordenadas 320079,08 E e 7021092,11 N; Azimutes Plano 298°58'3,58'' e Real 299°47'13,38'', segue 

em direção ao Ponto 173, no sentido Noroeste, a 42,34m de distância, em contato com área 

institucional comunitária, de coordenadas 320042,03 E e 7021112,62 N; Azimutes Plano 227°36'9,22'' 

e Real 228°25'19,03'', segue em direção ao Ponto 174, no sentido Sudoeste, a 41,20m de distância, em 

contato com área institucional comunitária, de coordenadas 320011,61 E e 7021084,84 N; Azimutes 

Plano 318°32'26,26'' e Real 319°21'36,06'', segue em direção ao Ponto 175, no sentido Noroeste, a 

93,91m de distância, em contato com área institucional comunitária, de coordenadas 319949,43 E e 

7021155,22 N; Azimutes Plano 33°41'37,53'' e Real 34°30'47,33'', segue em direção ao Ponto 176, no 

sentido Nordeste, a 33,98m de distância, em contato com área institucional comunitária, de 

coordenadas 319968,28 E e 7021183,49 N; Azimutes Plano 315°29'39,86'' e Real 316°18'49,67'', segue 

em direção ao Ponto 177, no sentido Noroeste, a 133,15m de distância, em linha de vegetação, de 
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coordenadas 319874,95 E e 7021278,45 N; Azimutes Plano 316°05'50,95'' e Real 316°55'0,76'', segue 

em direção ao Ponto 178, no sentido Noroeste, a 195,36m de distância, em linha de vegetação, de 

coordenadas 319739,48 E e 7021419,21 N; Azimutes Plano 327°39'9,20'' e Real 328°28'19,01'', segue 

em direção ao Ponto 179, no sentido Noroeste, a 56,37m de distância, sobre estrada vicinal, de 

coordenadas 319709,32 E e 7021466,83 N; Azimutes Plano 44°34'7,22'' e Real 45°23'17,03'', segue em 

direção ao Ponto 180, no sentido Nordeste, a 76,98m de distância, em contato com lavoura de 

produção temporária, de coordenadas 319763,34 E e 7021521,67 N; Azimutes Plano 5°01'40,60'' e 

Real 5°50'50,41'', segue em direção ao Ponto 181, no sentido Norte, a 12,73m de distância, em 

margem direita da via principal de Linha Garibaldi, de coordenadas 319764,46 E e 7021534,35 N; 

Azimutes Plano 332°30'39,25'' e Real 333°19'49,06'', segue em direção ao Ponto 182, no sentido 

Noroeste, a 29,35m de distância, em margem direita da via principal de Linha Garibaldi, de 

coordenadas 319750,91 E e 7021560,39 N; Azimutes Plano 326°14'33,09'' e Real 327°03'42,90'', segue 

em direção ao Ponto 183, no sentido Noroeste, a 49,90m de distância, em margem direita da via 

principal de Linha Garibaldi, de coordenadas 319723,18 E e 7021601,87 N; Azimutes Plano 

320°59'50,64'' e Real 321°49'0,45'', segue em direção ao Ponto 184, no sentido Noroeste, a 38,68m de 

distância, em margem direita da via principal de Linha Garibaldi, de coordenadas 319698,84 E e 

7021631,93 N; Azimutes Plano 307°40'34,02'' e Real 308°29'43,83'', segue em direção ao Ponto 185, 

no sentido Oés-noroeste, a 48,14m de distância, em primeiro canto frontal de cemitério da Linha 

Garibaldi, de coordenadas 319660,74 E e 7021661,35 N; Azimutes Plano 220°42'44,20'' e Real 

221°31'54,01'', segue em direção ao Ponto 186, no sentido Su-sudoeste, a 22,90m de distância, em 

primeiro canto de fundos de cemitério da Linha Garibaldi, de coordenadas 319645,81 E e 7021644,00 

N; Azimutes Plano 299°53'42,41'' e Real 300°42'52,22'', segue em direção ao Ponto 187, no sentido 

Oés-noroeste, a 35,66m de distância, em segundo canto de fundos de cemitério da Linha Garibaldi, de 

coordenadas 319614,90 E e 7021661,77 N; Azimutes Plano 37°37'9,80'' e Real 38°26'19,61'', por fim, 

segue em direção ao Ponto 00, no sentido Nordeste, a 40,79m de distância. 

 

Art. 225. No perímetro da Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba todas as coordenadas 

descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 

Sistema UTM 22S, referenciadas ao Meridiano Central 51º EGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000 e 

a base cartográfica é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

Art. 226. As novas edificações do ambiente do núcleo urbano da Linha Garibaldi, para fins residenciais, 

mistas ou exclusivas ou para a produção econômica, devem seguir as determinações da Lei n.º 
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1.194/2018, que dispõe sobre as normas que regulam as edificações no Município de Nova Itaberaba 

e dá outras providências. 
 

§ 1º. Todas as futuras edificações que são atípicas em termos de porte, funções e riscos ambientais 

que venham se instalar na sede distrital de Linha Garibaldi necessitam de autorização prévia do Órgão 

competente da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, inclusive poderá solicitar Estudo de Impacto 

de Vizinhança (EIV). 

 

§ 2º. Todas as futuras edificações previstas no Art. 226, § 1º, podem ser submetidas à apreciação e 

análise do Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba, conjuntamente com o Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de 

Nova Itaberaba. 

 

Art. 227. No sistema viário principal implantado na sede distrital da Linha Garibaldi deverá ser mantido 

uma faixa de domínio de 2,00m (dois metros) para cada lateral da via, para a futura instalação de 

ciclofaixa ou outra forma de mobilidade ativa. 

 

Art. 227-A. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará o monitoramento constante e análise 

da cobertura dos equipamentos públicos, comunitários e institucionais localizados e instalados na 

cidade de Nova Itaberaba que também prestam atendimento à população da sede distrital da Linha 

Garibaldi, visando aferir a sua efetividade de atendimento da demanda pelos serviços públicos deste 

núcleo distrital. 

 

Art. 227-B. O Perímetro Urbano da Sede Distrital de Linha Garibaldi, município de Nova Itaberaba é 

identificado no Mapa 13 do Anexo A. 

 

Art. 228. Para fins de aplicação deste Plano Diretor se utilizam os Limites de usos urbanos no município 

de Nova Itaberaba (SC): 
 

A) Quadro 03: Limites de usos urbanos no município de Nova Itaberaba (SC) 

Zonas 

Lote 

Mínimo 

(m2) 

Testada 

Mínima 

(m) 

Número 

Pavimentos 

Máximo 

(PA) 

Coeficiente 

Aproveita-

mento 

Máximo 

(CA) 

Taxa de 

Ocupação 

Máxima 

(%) 

(TO) 

Recuos mínimos 

Frontal(5) Lateral Fundo 

       

ZRP 360 12 04 2,6 65 4m 
1,50m 

C.A.(4) 
- 

ZRMPE 600 20 06 2,6 – 3,2(10) 85 Entre 2m e  1,50m - 
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4 m(6) C.A.(4) 

AUM 
Conforme Normas 

Específicas(1) 
02 0,6 85 

Variável 

conforme o 

Zoneamento 

1,50m 

C.A.(4) 
- 

ZPEI 
Conforme Normas 

Específicas(2) 
02 0,6 85 10m e 6m 4m(7) 3m(8) 

ZEIS 200 10 02 1,0 60 1m 
1,50m 

C.A.(4) 
- 

ZIAPP 
Variável conforme o 

Zoneamento(3 e 3A) 
01 0,3(11-11A) 30(12) 2m 

1,50m 

C.A.(4) 
- 

EPLIC 
Variável conforme o 

Zoneamento(3, 3A e 3B) 

Variável 

conforme o 

Zoneamento 

Variável 

conforme o 

Zoneamento 

Variável 

conforme o 

Zoneamento 

Variável 

conforme o 

Zoneamento 

1,50m 

C.A.(4) 
- 

ZDEU 
Conforme Normas 

Específicas(9) 
04 1,3 65 

Variável 

conforme o 

Zoneamento 

1,50m 

C.A.(4) 
- 

 

Art. 228-A. Para fins de aplicação no Plano Diretor, se aplica o Detalhamento dos limites de usos, 

conforme o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 - Limites de usos urbanos no município de Nova Itaberaba 

(SC). 
 

A) Detalhamento dos Limites de usos urbanos no Plano Diretor de Nova Itaberaba (SC): 
 

[1] Em função da condição de zoneamento especial, os usos exclusivos de produção econômica 

a serem instalados na Área de Usos Múltiplos (AUM) dependem de parecer técnico favorável 

do Órgão Técnico da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba conjuntamente com o Conselho 

Municipal do Plano Diretor, uma vez que os parâmetros urbanísticos são flexíveis [Capítulo V, 

do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do Uso do Solo Urbano, Subseção IV, das 

Área de Usos Múltiplos (AUM), contempladas entre os Art. 87 e Art. 97 desta legislação]. 
 

[2] Em função da condição de zoneamento especial, os usos exclusivos de produção econômica 

a serem instalados nas Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI) dependem de parecer 

técnico favorável do Órgão Técnico da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba conjuntamente 

com o Conselho Municipal do Plano Diretor, uma vez que os parâmetros urbanísticos são 

flexíveis [Capítulo V, do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, Seção II, Do Uso do Solo 

Urbano, Subseção V, das Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI), contempladas entre 

os Art. 98 e Art. 117 desta legislação]. 
 

[3] Nas Zonas de Preservação Permanente e Interesse Ambiental (ZPPIA), os únicos usos 

permissíveis estão contemplados no Quadro 01 e é facultado o parcelamento do solo (non 
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aedificandi), entretanto, deve ser justificada a finalidade pública e sempre coordenada pelo 

Poder Executivo Municipal, sendo que está contemplado entre os Art. 135 e Art. 149 deste 

Plano Diretor. 
 

[3A] Nas Zonas de Preservação Permanente e de Interesse Ambiental e de (ZPPIA), os únicos usos 

permitidos e permissíveis estão contemplados no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 e o 

parcelamento do solo atípico, sendo que está contemplado entre os Art. 135 e Art. 149 deste 

Plano Diretor. 
 

[3B] Nas áreas destinadas para os Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários 

(EPLIC), não existe um zoneamento específico, uma vez que não se constituem como um 

zoneamento, no entanto, usos específicos que estão distribuídos no interior de demais 

zoneamentos urbanos do Plano Diretor de Nova Itaberaba, conforme o Capítulo V, Seção II, 

Subseção III e contemplado entre os Art. 150 ao Art. 158, deste Plano Diretor. 
 

[4] C.A. = Com Abertura. 
 

[5] Para os usos previstos do tipo Núcleo Rural (NR) o afastamento frontal é de 2,00m (dois 

metros); demais afastamentos não previstos neste Art. 228, Alínea A, Quadro 03 seguem as 

determinações do Capítulo V, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção I: Dos Índices 

Urbanísticos, Art. 53 e Art. 226 desta legislação. 
 

[6] Nas Zonas Residenciais Mistas e de Produção Econômica (ZRMPE), com perspectiva de usos 

mistos, não existe a necessidade de recuo frontal (alinhamento predial), como forma de 

facilitação da acessibilidade dos transeuntes à edificação ou a atividade econômica; também 

depende de análise técnica de Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, 

em função da(s) tipologia(s) de uso(s) que a edificação irá exercer sobre o lote urbano, 

seguindo as determinações do Capítulo V, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção I, Dos 

Índices Urbanísticos, Art. 53, §1º e §2º; Subseção III, Art. 78, § 1º desta legislação. 
 

[7]  Nos lotes urbanos destinados para Zona de Produção Econômica Industrial (ZPEI), enquadrada 

em Indústria Muito Leve (I1), de pequeno porte, deverão ter, ao menos, um afastamento 

lateral de 4m (quatro metros) visando o estacionamento interno de veículos, conforme o 

Capítulo V, Seção I, Do parcelamento do solo urbano, Subseção I, Normas do parcelamento 

do solo urbano, Art. 30, Parágrafo Único desta legislação. 
 

[8]  Na área de fundos dos lotes urbanos destinados para a Zona de Produção Econômica 

Industrial (ZPEI), que possuam áreas de vegetação nativa ou exóticas, é desejável que sejam 
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preservadas com a perspectiva da melhoria do conforto e da qualidade ambiental, conforme 

o enunciado do Capítulo V, Seção II, Do uso do solo urbano, Subseção V, Das Zonas de 

Produção Econômica Industrial (ZPEI), Art. 107, § 2º desta legislação. 
 

[9]  Nas Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU) os lotes e testadas são variáveis, pois 

os usos permitidos são de diversos zoneamentos, tais como de usos residenciais, comerciais, 

serviços, industriais, institucionais e demais previstos no Capítulo V, Seção II, Subseção IX, 

entre os Art. 159 e 178, deste Plano Diretor; os lotes terão área mínima de 360,00m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados), frente mínima de 12m (doze metros), conforme a 

Lei n.º 1.277/2020 e previamente aprovados pelo Órgão Técnico da Prefeitura Municipal de 

Nova Itaberaba conjuntamente com o Conselho Municipal do Plano Diretor. 
 

[10] Índice mais elevado somente para edificações cujo primeiro e segundo pavimentos sejam 

exclusivamente comerciais e de serviços, sendo que os demais pavimentos devem seguir o 

índice máximo previsto no Art. 228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor. 
 

[11] Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) não são permitidos 

o parcelamento do solo e edificação do solo assim como a abertura de prolongamentos de 

vias de circulação, salvo em obras de melhorias de acessos públicos já consolidados; inclui-se, 

também, o caso de especial interesse público, mediante estudos técnicos apresentados e 

aprovados pelo Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba; a efetivação deste 

enunciado depende exclusivamente da coordenação do Poder Executivo Municipal de Nova 

Itaberaba desde que justificada a finalidade pública e social, em conformidade com o Capítulo 

V, Seção II, Subseção VII, Art. 135 ao Art. 149, deste Plano Diretor. 
 

[11A] Nas Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) a Taxa de Ocupação, 

que representa o contato direto da edificação com o solo do lote urbano, em relação ao nível 

médio da rua, não é possível a utilização do subsolo, em contato com cursos de água urbano, 

como forma de minimizar os riscos de desastres naturais, em conformidade com o Capítulo 

V, Seção II, Subseção VII, Art. 140-A, deste Plano Diretor. 
 

[12] Possíveis alterações de usos no parcelamento do solo urbano, que atinja as Áreas de 

Preservação Permanente de cursos d'água, em Área Urbana Consolidada (AUC) deve ser 

indicada previamente em Diagnóstico Socioambiental elaborado pelo município de Nova 

Itaberaba, conforme a Lei n.º 14.285, de 29 de dezembro de 2021 e disposto no Art. 147-A, 

deste Plano Diretor. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL 

 

7) MACROZONEAMENTO MUNICIPAL 

 

7.1 Seção I: Do Macrozoneamento e uso do solo rural 

 

7.1.1 Subseção I: Do Uso do Solo para a Produção Econômica Municipal 
 

Art. 229. As áreas do Uso do Solo para a Produção Econômica Municipal se destinam aos usos do solo 

destinadas à produção primária, atividades cooperativas e associativas que se utilizam dos potenciais 

naturais, no município de Nova Itaberaba. 

 

Art. 230. A produção econômica do ambiente rural deve ser vinculada à promoção de trabalho e renda, 

difusão de oportunidades no município, preservação ambiental, biodiversidade e à valorização das 

aptidões e das potencialidades locais, organizações sociais da agricultura familiar no município de Nova 

Itaberaba. 
 

§ 1º. Os programas de desenvolvimento rural devem priorizar à promoção de uma organização 

comunitária que oportunize as famílias uma vida social satisfatória, com o acesso à educação, trabalho, 

lazer e entretenimento, diferentes níveis de escolarização, capacitação profissional, tanto de 

programas da União quanto do estado de Santa Catarina, autarquias e do próprio município de Nova 

Itaberaba. 
 

§ 2º. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba apoiará as Associações de produção legalmente 

constituídas de suinocultores, bovinocultores e apicultores, já consolidadas no território municipal. 

 

Art. 231. Os programas de incentivo à promoção do desenvolvimento e diversificação das atividades 

econômicas e da agricultura familiar, com o suporte do Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba, 

devem estar em conformidade com a Lei n.º 1.184/2018, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

implantar e efetuar despesas com o Programa de incentivo à agricultura e dá outras providências. 
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Art. 231-A. Os programas de incentivo à promoção do desenvolvimento e diversificação das atividades 

econômicas e da agricultura familiar também estão vinculados à efetiva aplicação da Lei n.º 

1.341/2021 que institui o programa municipal de incentivo às atividades agropecuárias, chamado de 

“pé no campo”, com base na destinação de bônus fiscal e às políticas de apoio e incentivo às atividades 

agrícolas do município de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: Na efetivação do Art. 231-A, o Poder Executivo Municipal fica autorizado, em razão 

do interesse social e para a manutenção das atividades agroeconômicas, a instituir bônus fiscal, 

conceder benefícios, incentivos econômicos e estímulos materiais para manutenção, expansão e 

diversificação das propriedades rurais do Município de Nova Itaberaba, conforme o Art. 2 da Lei n.º 

1.341/2021. 

 

Art. 231-B. Na aplicação desta legislação, o Poder Executivo Municipal deve observar as diretrizes da 

Lei n.º 1.341/2021, que dispõe sobre as atividades econômicas, bem como sua expansão qualitativa e 

quantitativa, que deverá observar a legislação municipal, do Plano Diretor, visando a defesa, 

preservação e a recuperação do meio ambiente, que constituem-se condições indispensáveis a 

qualquer atividade econômica do município de Nova Itaberaba; a atividade econômica e o uso da 

propriedade rural devem cumprir a sua função social, mediante requisitos específicos. 

 

Art. 232. As ações de desenvolvimento rural municipal podem ser gerenciadas de forma integrada 

entre o Conselho Municipal do Plano Diretor, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Nova Itaberaba, previsto na Lei n.º 

1.152/2017. 

Parágrafo Único: As ações do enunciado do Art. 232 também podem ser integradas ao Comitê de 

gerenciamento de recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Chapecó e Irani e bacias 

hidrográficas contíguas, para o gerenciamento de questões ambientais de interesse público 

manifestadas no interior do município de Nova Itaberaba. 

 

Art. 233. A efetivação de programa contínuo de manutenção das vias rurais, deve ser feita conforme 

a hierarquia viária prevista no Capítulo VIII, Sistema Viário Municipal desta legislação, com prioridade 

às vias que são utilizadas pelo transporte escolar municipal, maior volume de escoamento de produção 

agrofamiliar e ligação com os núcleos comunitários rurais. 
 

Parágrafo Único: A manutenção das vias rurais do município se vincula à aplicação da Lei n.º 

1.341/2021, no Art. 8º, VII, que define que os usuários lindeiros da via devem firmar termo de 
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compromisso se comprometendo a roçar e limpar as margens das estradas de acesso à propriedade, 

para obterem acesso aos benefícios da referida legislação. 

 

Art. 234. As novas edificações do ambiente rural para fins residenciais, mistas ou exclusivas para a 

produção econômica devem seguir as determinações da Lei n.º 1.194/2018, que dispõe sobre as 

normas que regulam as edificações no Município de Nova Itaberaba e dá outras providências. 

 

7.1.2 Subseção II: Das Áreas Florestais, Rede Hídrica e Restritas para Usos 

 

Art. 235. As Áreas Florestais, Rede Hídrica e Restritas de Usos são representadas pelas florestas, 

inclusive constituídas por Áreas de Preservação Permanente, mata ciliar, reserva legal que tenham a 

função ambiental e de interesse da biodiversidade; abrange os corpos d’água, em especial os 

mananciais, nascentes, cursos d’água, reservatórios, fontes superficiais, poços artesianos e as demais 

formas de corpos d’água, inclusive as redes de abastecimento de água; áreas de ocupação antrópica 

amparadas e protegidas por legislação ambiental em diferentes níveis institucionais, que devem ser 

preservadas. 

 

Art. 236. O uso do solo no entorno das Áreas da Rede Hídrica e Corpos d’água devem ser controlados 

a partir de critérios da sustentabilidade que priorizem a conservação dos potenciais hídricos e 

vegetação de entorno e que permitam o desenvolvimento de atividades que não comprometam a 

conservação do ambiente natural pré-existente no município de Nova Itaberaba. 

 

Art. 237. Entre os programas de incentivo à promoção da conservação das Áreas de Recursos Hídricos 

e Corpos d’água e entornos, a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, conjuntamente com o Conselho 

Municipal do Plano Diretor, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e o Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Agropecuário de Nova Itaberaba, apoiarão: 
 

I. Programa de proteção de fontes e poços superficiais e naturais de água distribuídos no meio rural 

do município. 
 

II. Programa para abastecimento de água a partir de redes de distribuição comunitárias existentes e 

projetadas para período vindouro. 
 

III. Programa de proteção de fontes superficiais e recomposição de entorno com vegetação nativa. 
 

IV. Programa de recuperação ambiental de áreas degradadas nas proximidades de corpos de água. 
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V. Programa para a implantação de infraestrutura para a coleta de água da chuva em edificações rurais 

para a manutenção das propriedades rurais. 
 

VI. Programa para a implantação de infraestrutura para a coleta de água da chuva em edificações 

públicas localizadas nos núcleos rurais. 
 

VII. Programa progressivo para a implantação de saneamento básico nos núcleos rurais existentes no 

meio rural municipal. 
 

VIII. Programa municipal de preservação ambiental das microbacias hidrográficas do rio Espuma, rio 

Taquara, rio Pinheiro e rio Cambucica. 

 

Art. 238. As Áreas Florestais são definidas pelas formas de vegetação em diferentes estágios, inclusive 

a mata ciliar, reservas legais, potenciais áreas florestais para unidades de conservação, paisagens de 

relevância cênica e de biodiversidade na área rural do município. 

 

Art. 239. Nas Áreas Florestais de Interesse Ambiental (IA) e de Preservação Ambiental (PA), conforme 

o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01, ribeirinhas com ou sem mata ciliar no espaço rural não são permitidos 

o parcelamento do solo, as edificações, os aterros e outras obras estruturais que alterem a paisagem 

natural pré-existente. 

 

Art. 240. O parcelamento do solo rural por meio de chácaras para distintas finalidades em áreas 

florestais com diferentes estágios de regeneração; em proximidade da rede hídrica que se caracteriza 

como de Área de Preservação Permanente e restritas de usos em função de declividade ou outra 

restrição ambiental ficam expressamente proibidas no interior do território de Nova Itaberaba, em 

conformidade com o Capítulo V, Seção I, Subseção I, Art. 39 desta legislação. 

 

Art. 241.  A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará, em período de vigência desta legislação, 

um cadastramento multifinalitário de todas as chácaras localizadas na margem esquerda do rio 

Chapecó, mesma margem da rodovia BR 282, sentido leste-oeste, com a finalidade de efetivar o 

ordenamento do uso do solo de acordo com a legislação ambiental Federal, Estadual e de uso do solo 

municipal. 
 

§ 1º. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba identificará, notificará e estipulará uma outorga 

onerosa pelo uso do território rural das chácaras consolidadas localizadas na margem esquerda do rio 

Chapecó, mesma margem da rodovia BR 282, em período de vigência desta legislação, contempladas 

no enunciado do Art. 241. 
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§ 2º. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba criará um fundo de reserva a título de contribuição de 

melhoria com os recursos advindos da outorga onerosa pelo uso do território rural das chácaras 

consolidadas localizadas na margem esquerda do rio Chapecó, previstas no Art. 241, § 1º desta 

legislação, para fins de manutenção da infraestrutura viária pública deste ambiente, manutenção de 

equipamentos públicos e institucionais e demais redes de infraestrutura presentes neste setor 

municipal. 

 

Art. 242. O parcelamento do solo no espaço rural para chácaras, exceto para o ambiente previsto no 

Art. 240 somente será permitido pelo Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, 

se o proprietário vendedor garantir, por meio de escritura pública, a disponibilidade de água suficiente 

aos usuários e acesso independente para o novo imóvel. 
 

Parágrafo Único: No caso da infraestrutura de acesso às chácaras consolidadas ou a ser implantadas 

por desejo individual ou coletivo dos usuários, devem seguir às restrições de faixa de domínio e área 

não edificante, conforme o Capítulo VII, Macrozoneamento Municipal, Seção I, Subseção IV, Art. 256, 

Alínea III e V e Capítulo VIII, Sistema Viário Municipal, Seção I, Subseção I, Art. 263, Alínea III e V. 

 

Art. 243. Nos casos de parcelamento do solo no espaço rural em área de condomínio, exceto para o 

ambiente previsto no Art. 240 a utilização da rede de água em novo ponto de consumo deverá ser 

outorgada por todo o grupo. 

 

Art. 244. As Áreas Florestais, localizadas em áreas de aclives e de declives, topos dos morros, mata 

ciliar, florestas em mananciais e a reserva legal devem ser preservadas conforme as determinações da 

Legislação ambiental em nível nacional, estadual e municipal. 

 

Art. 245. A gleba de terra (01) de propriedade do Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba 

enunciada no Capítulo V, Do Parcelamento e do uso do solo urbano Seção II, Subseção VII, Das Zonas 

de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP), Art. 137, § 1º e identificada no Mapa 

06A do Anexo A, desta legislação com a função de nascente de água para o abastecimento urbano de 

Nova Itaberaba possui o uso destinado para um parque de preservação ambiental municipal. 

 

Art. 246. A gleba de terra (02) de propriedade do Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba 

enunciada no Capítulo V, Seção II, Subseção VII, Das Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação 

Permanente (ZIAPP), Art. 137, § 2º e identificada no Mapa 06A do Anexo A, desta legislação com a 

função de nascente de água para o abastecimento urbano de Nova Itaberaba possui o uso destinado 

para um parque de preservação ambiental municipal. 
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7.1.3 Subseção III: Das Edificações no Ambiente e Núcleos Rurais 
 

Art. 247. As Edificações no Ambiente e Núcleos Rurais se destinam ao abrigo do grupo familiar e 

demais edificações com finalidade de produção econômica e de suporte, como guarda de 

equipamentos e maquinário, animais de diferentes portes, aves e demais finalidades; podem ser 

dispersas ou conglomeradas em núcleos rurais e mescladas com outras de utilização pública e 

institucional e não podem infringir a legislação ambiental em nível federal, estadual e municipal. 
 

§ 1º. As Edificações no Ambiente e Núcleos Rurais devem seguir os parâmetros urbanísticos, conforme 

determina a Lei Municipal n.º 1.194/2018. 
 

§ 2º. Para fins de reconhecimento das comunidades e os núcleos rurais são constituídos pelo núcleo 

comunitário da Linha Garibaldi e as comunidades rurais de Linha União da Serra, Linha Alto Taquara, 

Linha Tarumã, Linha Sanga Lourdes, Linha Bela Vista da Taquara, Linha Amizade, Linha Barra do 

Camboim, Linha Santa Terezinha, Linha Taquarussú, Linha Barra da Taquara, Linha Brasília, Linha 

Maringá, Linha Pessegueiro, Linha Espuma, Linha Alto Camboim, Linha Cambucica, Linha Natal, Linha 

Santa Lúcia, Linha Pinheiro e Linha Carraro. 

 

Art. 248. São permitidas as edificações das comunidades e os núcleos rurais com a finalidade de 

moradia e comércio destinadas ao suporte do abastecimento familiar, complementado de atividades 

econômicas, inclusive de indústrias locais, para a geração de trabalho e renda, bem como as 

edificações com finalidade de serviços públicos e privados e entidades religiosas, comunitárias e 

associativas, ao lazer e entretenimento e às manifestações socioculturais. 
 

Parágrafo Único: Para as novas edificações previstas nas comunidades e os núcleos rurais 

contempladas no Art. 248, para o afastamento frontal será considerada uma faixa não edificante de 

15 metros (quinze metros) do eixo da rodovia municipal, quando localizada na paralela ao sistema 

viário, como forma de garantia de espaço para a manutenção das vias, em conformidade com o Art. 

228, Alínea A, Quadro 03 e Art. 228-A, Alínea A, Detalhamento dos limites de usos [5]. 

 

Art. 249. As edificações dos núcleos rurais devem seguir as determinações da Lei Municipal n.º 

1.194/2018 e obedecer à não interrupção da contiguidade do gabarito das vias públicas, inclusive de 

espaços destinados ao passeio público, por qualquer forma de edificação e não obstrução de lotes que 

tenham a finalidade pública. 
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Art. 250. No casso de infraestrutura de rampas de acessos às edificações privadas e públicas dos 

Núcleos Rurais e demais ambientes rurais com qualquer finalidade não podem interromper a 

continuidade do passeio público e do sistema viário municipal já consolidado. 

 

Art. 251. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará programa progressivo para a implantação 

de pavimentação nos Núcleos Rurais, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores acometidos 

por poeira e demais adversidades que minimizam a qualidade de vida da população.  

 

Art. 251-A. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará um programa progressivo para a 

substituição da atual iluminação pública para a modalidade de Diodo Emissor de Luz (Light Emitting 

Diode – LED), nos núcleos rurais contidos no enunciado do Art. 247, § 2º, visando à sustentabilidade 

ambiental, qualidade de vida dos usuários e a economia ao erário público municipal. 

 

Art. 251-B. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará um programa progressivo para a 

instalação de cisternas em edificações públicas nos núcleos rurais contidos no enunciado do Art. 247, 

§ 2º, visando à sustentabilidade ambiental com base no reaproveitamento da água da chuva. 

 

Art. 251-C. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará um programa progressivo para a 

instalação de cisternas nas edificações no interior do município, com destinação residencial, atividades 

econômicas, criatórios e galpões, com mais de 100m2 (cem metros quadrados), que deverão possuir 

infraestrutura coletora e de depósito destinado à captação de água da chuva para fins de higienização 

de pátios, calçadas, para ajardinamentos e demais usos. 

 

Art. 252. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará estudos técnicos de demanda de 

regularização fundiária nos núcleos rurais e demais áreas rurais do município visando à integração 

social dos munícipes e o cumprimento da função social da propriedade em conformidade com a Lei 

10.257/2001, Lei 13.465/2017 e com os objetivos da Lei n.º 1.239/2019, Art. 1. 

 

Art. 253. Em nenhuma hipótese será permitida novas edificações em chácaras localizadas em áreas 

florestais com diferentes estágios de regeneração; em proximidade da rede hídrica que se caracteriza 

como de Área de Preservação Permanente e restritas de usos em função de declividade ou outra 

restrição ambiental do rio Chapecó, no interior do território de Nova Itaberaba. 

 

7.1.4 Subseção IV: Das Áreas de Servidão das Vias Diretrizes 
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Art. 254. As Áreas de Servidão das Vias Diretrizes são localizadas na faixa de servidão, expandida pela 

área não edificante das rodovias BR 282, rodovia estadual de acesso urbano, denominada Itaberaba, 

vias intermunicipais e municipais de acesso urbano, aos núcleos rurais, comunidades rurais e estradas 

vicinais. 
 

§ 1º. As vias previstas no enunciado do Art. 254 possuem a função de mobilidade, articulação e 

conexão regional, municipal e urbana e o afastamento das edificações (15 metros do eixo da via) em 

relação às vias diretrizes deve seguir as determinações da Lei n.º 6.766/1979; Leis do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes; Lei n.º 13.913/2019; Lei Municipal n.º 1.194/2018 e demais 

legislações referentes ao tema. 
 

§ 2º. As Áreas de Servidão das Vias Diretrizes seguem as normas de usos conforme estipulado na Lei 

n.º 9.503/1997, Código Brasileiro de Trânsito (CBT) e na Lei n.º 6.766/1979 de Parcelamento do Solo 

Urbano alterada pela Lei n.º 10.932/2004. 

 

Art. 255. Não serão permitidas quaisquer formas de uso do solo privado, em período de vigência deste 

Plano Diretor, sobre a faixa de domínio e áreas não edificante de rodovias no interior do município de 

Nova Itaberaba, exceto se permitidas pelo Órgão Federal, Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transportes (DNIT) ou estadual, Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN - SC) ou Órgão 

responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 

 

Art. 256. As respectivas Áreas de Servidão das Vias Diretrizes e faixas de domínio, estão listadas a 

seguir: 
 

Rodovia 
 

Faixa de Domínio Área não edificante 

I. Via de ligação regional: rodovia - BR 282 
 

30,00m e 35m (trinta e 

trinta e cinco metros) 

15,00m (quinze metros) 

II. Via de acesso urbana estadual: Itaberaba 
 

20,00m (vinte metros) 15,00m (quinze metros) 

III. Vias de ligação intermunicipal 
 

12,00 m (doze metros) 8,00 m (oito metros) 

IV. Via de acesso urbano municipal 
 

- - 

V. Vias de acessos intramunicipal 12,00, 10,00 e 8,00 m 

(doze, dez e oito metros) 

8,00 m (oito metros) 

 

Parágrafo único: O anexo 14 – Mapa Rodoviário Municipal -, traz a hierarquização, faixas de domínio 

e nomenclatura das Rodovias Municipais. 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13913.htm


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 

162 

 

7.1.5 Subseção V: Do Uso do Solo Municipal e a Inserção Regional 

 

Art. 257. O Uso do Solo Municipal e a Inserção Regional são os ambientes municipais integrados ao 

contexto regional com base na distribuição e diversificação das atividades econômicas, na mobilidade 

populacional e na geração de trabalho e renda, melhoria na utilização da infraestrutura instalada, 

valorização dos grupos sociais e a preservação ambiental regional, incluindo a Região Metropolitana 

de Chapecó (RMC). 

 

Art. 258. Na aplicação dos instrumentos e programas e das variáveis relacionadas ao desenvolvimento 

previsto neste Plano Diretor, o Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba aportará com as 

seguintes medidas: 
 

I. Intercâmbio institucional para o desenvolvimento de projetos e para a captação de recursos para a 

implantação de políticas públicas regionais em consonância com a área territorial da Região 

Metropolitana de Chapecó (RMC). 
 

II. Realização de programas e projetos conjuntos para a promoção de ações de conservação e 

preservação dos elementos da paisagem natural, como os recursos hídricos e as florestas no âmbito 

regional, inclusive com o Comitê de gerenciamento de recursos hídricos das bacias hidrográficas dos 

rios Chapecó e Irani e bacias hidrográficas contíguas, para o gerenciamento de questões ambientais 

de interesse público. 

 

Art. 259. Todas as intervenções na paisagem do território de Nova Itaberaba que envolvam a parceria 

com os demais municípios da Região Metropolitana de Chapecó (RMC), devem seguir as restrições 

ambientais impostas no âmbito federal, estadual e municipal. 

 

Art. 259-A. No caso de utilização do solo municipal em área limítrofe entre o município de Nova 

Itaberaba e de Chapecó, em entorno da rodovia BR 282, é necessária a observação dos parâmetros 

urbanísticos e a contiguidade do uso do solo entre ambos os municípios, como forma de evitar conflitos 

de vizinhança na utilização do solo municipal. 

 

Art. 259-B. Na utilização do solo municipal em área limítrofe entre o município de Nova Itaberaba e de 

Chapecó, em entorno da rodovia BR 282, ambos os municípios podem definir juntamente sobre a 

realização de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) em função da tipologia de atividade a ser instalada 

e dos potenciais conflitos gerados no ambiente de entorno localizados em ambos os municípios. 
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Parágrafo Único: Para a implantação do enunciado do Art. 259-B, a Prefeitura Municipal de Nova 

Itaberaba deve observar as diretrizes do Capítulo V, Do parcelamento e do uso do solo urbano, Seção 

III, subseção III, Da aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) desta legislação.  
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL 

 

8) SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 

 

8.1 Seção I: Do Sistema Viário Municipal de Nova Itaberaba 

 

8.1.1 Subseção I: Da Hierarquia do Sistema Viário Municipal 

 

Art. 260. Os Princípios gerais do Sistema Viário de Nova Itaberaba se destinam a hierarquizar, 

dimensionar e disciplinar o Sistema Viário do Município, conforme as Finalidades, Abrangência, 

Princípios e Objetivos estabelecidos neste Plano Diretor. 
 

§ 1º. Para fins desta Legislação, o Sistema Viário é o conjunto das vias de circulação existentes e as 

projeções no município de Nova Itaberaba em conformidade com as legislações em nível Federal, 

Estadual e da Lei Municipal n.º 068/1993, que instituiu o Código de Postura do Município de Nova 

Itaberaba Estado de Santa Catarina e dá outras providências, em seu Título V, Capítulo IV, das Vias e 

Logradouros Públicos e Capítulo VI, da Conservação das rodovias municipais. 
 

§ 2º. A Hierarquização do Sistema Viário de Nova Itaberaba pressupõe o seu porte, sua função e a 

densidade de uso tanto no espaço rural quanto urbano. 

 

Art. 261. São adotadas as seguintes denominações no contexto de aplicação deste Plano Diretor de 

Nova Itaberaba: 
 

I. Acesso: espaço que permite a interligação para veículos e pedestres entre o logradouro público e a 

propriedade privada; propriedade privada e áreas de uso comum; logradouro público e espaço de uso 

comum. 
 

II. Rede Viária: é o conjunto das vias hierarquizadas pelo sistema viário básico, que constituí o suporte 

físico da circulação urbana e territorial no território municipal de Nova Itaberaba. 
 

III. Logradouro público: espaço livre reconhecido pela municipalidade, destinado ao trânsito, tráfego, 

comunicação ou lazer público (rua, avenida, travessa, praça e similares). 
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IV. Acessibilidade urbana: são as condições físicas e de infraestrutura que permitem o deslocamento 

de pessoas ou veículos não motorizados no território municipal. 
 

V. Mobilidade urbana: são as condições físicas e de infraestrutura que permitem o deslocamento de 

veículos automotores e similares no território municipal. 
 

VI. Caixa de rolamento: faixa da via destinada à circulação de veículos, excluindo passeios, canteiros 

centrais e acostamentos. 
 

VII. Passeio público: parte do logradouro destinado ao trânsito de pedestres, em nível diferente à via, 

dotada quando possível, de mobiliário urbano adequado, sinalização e vegetação e que permite a 

acessibilidade para diferentes ambientes ambiente urbano municipal. 
 

VIII. Estacionamento: espaço público destinado a guarda ou estacionamento de veículos de diferentes 

características e portes, constituído pelas áreas de vagas e circulação. 
 

IX. Faixa de domínio e área não edificante de vias: área que compreende a largura ou caixa da via 

acrescida de faixa de domínio variável de acordo com a tipologia de via, acrescida de área não 

edificante, onde não são permitidas edificações independente das finalidades. 
 

X. Largura de uma via: distância entre os alinhamentos da via. 
 

XI. Fruição pública: Ambiente público que estimula a sua utilização por meio de da criação das 

condições adequadas para tal finalidade. 
 

XII. Mobilidade Ativa: também denominada de mobilidade suave ou não-motorizada e se constitui em 

uma forma de mobilidade para deslocamento de pessoas que faz uso unicamente de meios físicos do 

ser humano para a locomoção. 

 

Art. 262. Para fins desta legislação é adotada a Hierarquia do Sistema Viário Municipal de Nova 

Itaberaba, que possui a seguinte configuração: 
 

I. Via de ligação regional representada pela rodovia BR 282 – ligação sentido leste-oeste e vice-versa. 
 

II. Via de acesso urbana estadual denominada de Acesso Itaberaba entre o trevo de acesso 01, da BR 

282, margem esquerda, sentido oeste até a cidade de Nova Itaberaba, na ligação da rua Maria Luiza 

Ferla. 
 

III. Vias de ligação intermunicipal de acesso pelos setores municipais ao sul, de ligação até o limítrofe 

sudoeste de Águas de Chapecó; de ligação sul, até o limítrofe de Planalto Alegre. 
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IV. Via de acesso urbano municipal denominado rua Ernesto Piazza, entre o trevo de acesso 02, da BR 

282, margem esquerda, sentido oeste até a cidade de Nova Itaberaba, na ligação da rua Frei Liberato. 
 

V. Vias de acessos intramunicipal representadas por todas as demais vias municipais localizadas na 

área rural do município e eventualmente na Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba 

(conforme Mapa 12). 
 

VI. Avenida Progresso localizada na área urbana central como principal eixo de conexão urbana da 

cidade de Nova Itaberaba. 
 

VII. Rua José Marroco localizada em área urbana, entre as vias Basílio Daniel e o Loteamento Zanella, 

no setor noroeste. 
 

VIII. Rua Basílio Daniel localizada entre a Av. Progresso e o Loteamento Colina do Sol I, até o contato 

com via intermunicipal e parque de máquinas municipal. 
 

IX. Demais sistema viário urbano localizado no interior do perímetro urbano de Nova Itaberaba. 

 

Art. 263. As respectivas Áreas de Servidão das Vias Diretrizes e faixas de domínio, estão listadas a 

seguir: 
 

Sistema viário federal, estadual, 
intermunicipal e municipal de Nova 
Itaberaba 
 

Pista de 
Rodagem 

Acostamento 
para cada lateral 

da via (m) 
 

Sarjeta para 
cada lateral 
da via (m) 

Passeio 
público 

I. Via de ligação regional: rodovia - BR 282 
 

7,20 2,5 1 - 

II. Via de acesso urbana estadual: 

Itaberaba 
 

7 - 1 - 

III. Vias de ligação intermunicipal 
 

6 2 1 - 

IV. Via de acesso urbano municipal 
 

7 2,5 - 2 

V. Vias de acessos intramunicipal 6 2, 1, 0 1 - 

 

Art. 263-A. Possíveis alterações na Hierarquia do Sistema Viário Municipal de Nova Itaberaba podem 

ser efetuadas somente pelo Poder Executivo Municipal, em período de vigência desta Legislação. 
 

Parágrafo Único: No caso de saturação da utilização do sistema viário provocado pelos fluxos de 

veículos em ruas e avenida, a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba pode estipular o estacionamento 

em apenas uma lateral da via pública ou retirá-lo da mesma ou mesmo estipular fluxo viário de mão 

única, mediante estudo técnico por parte do Poder Executivo Municipal. 
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Art. 264. Os padrões de urbanização para o sistema viário obedecerão aos requisitos estabelecidos 

pelo município de Nova Itaberaba quanto à largura mínima dos passeios e pistas de rolamento, ao 

tratamento paisagístico e ao tipo de pavimentação, em conformidade com a Lei n.º 1.277/2020 que 

dispõe sobre o parcelamento urbano ou com destinação urbana no município de Nova Itaberaba, e dá 

outras providências, Capítulo III, Loteamento de Padrão Geral, Seção II, Vias de Circulação. 

 

Art. 265. Devem se enquadrar à Hierarquia do Sistema Viário Municipal de Nova Itaberaba, as vias já 

existentes que tenham possibilidade de adequação, especialmente em áreas de Zona de Densificação 

e Expansão Urbana (ZDEU). 

 

Art. 266. Quando uma via pública constituir prolongamento de outra existente ou constante de plano 

aprovado pela Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, principalmente em Zona de Densificação e 

Expansão Urbana (ZEU), sua largura não poderá ser inferior a esta, e mantendo todas as características 

do perfil transversal ou gabarito da via existente (como canteiros, pavimentação, paisagismo, 

iluminação pública, e afins), obedecendo ao previsto nesta Lei. 

 

Art. 267. Quando forem projetadas vias em Zona de Densificação e Expansão Urbana, (ZDEU) estas 

deverão proteger os cursos d’água, córregos e nascentes, garantindo a faixa verde das Zonas de 

Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP) conforme o Código Florestal Brasileiro, Lei 

n.º 12.651/2012 e alterações posteriores. 

 

Art. 268. Todas as vias que forem abertas e projetadas após a implantação deste Plano Diretor deverão 

ter, no mínimo, o gabarito conforme função determinada pelo Órgão responsável da Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba ou equivalente, em conformidade com a Lei n.º 1.277/2020 que dispõe 

sobre o parcelamento urbano ou com destinação urbana no município de Nova Itaberaba, e dá outras 

providências, Capítulo III, Loteamento de Padrão Geral, Seção II, Vias de Circulação. 
 

§ 1º. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba desenvolverá estudos técnicos visando potencializar a 

construção futura de uma via paralela à ligação regional da rodovia BR 282, sentido esquerdo, leste-

oeste, entre a via de acesso urbana estadual denominada de Itaberaba, a partir do trevo de acesso 01, 

da BR 282 até a via de acesso urbano municipal denominado rua Ernesto Piazza, entre o trevo de 

acesso 02, da BR 282, visando à melhoria da mobilidade urbana e diminuição dos riscos inerentes aos 

acessos à via de ligação regional da rodovia BR 282. 
 

§ 2º. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba poderá instituir parcerias com autarquias, demais 

instituições públicas e privadas para a efetivação do enunciado do Art. 268, § 1º desta legislação. 
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Art. 269. A utilização das vias públicas no interior do perímetro urbano de Nova Itaberaba para 

qualquer finalidade que não seja prevista no Código Brasileiro de Trânsito, Lei n.º 9.503/1997, deve 

ser autorizada de forma prévia pela Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, em conformidade com a 

Lei Municipal n.º 068/1993, que institui o Código de Postura do Município de Nova Itaberaba Estado 

de Santa Catarina e dá outras providências”, no Título IV, Higiene Pública, Capítulo I, Generalidades, 

Art. 24 e Capítulo II, Higiene das Vias Públicas e Capítulo IV, Proteção ao Meio Ambiente. 

 

Art. 270. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba desenvolverá um programa municipal de 

sinalização do trânsito urbano da cidade e dos acessos às sedes dos núcleos comunitários de Linha 

Garibaldi e as comunidades rurais de Linha União da Serra, Linha Alto Taquara, Linha Tarumã, Linha 

Sanga Lourdes, Linha Bela Vista da Taquara, Linha Amizade, Lintrâha Barra do Camboim, Linha Santa 

Terezinha, Linha Taquarussú, Linha Barra da Taquara, Linha Brasília, Linha Maringá, Linha Pessegueiro, 

Linha Espuma, Linha Alto Camboim, Linha Cambucica, Linha Natal, Linha Santa Lúcia, Linha Pinheiro e 

Linha Carraro. 

 

Art. 270-A. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará um programa progressivo para a 

pavimentação poliédrica das vias de ligação intermunicipais, conforme a Hierarquia do Sistema Viário 

Municipal de Nova Itaberaba, contida no Art. 262, V, visando à melhoria da mobilidade intermunicipal, 

o transporte escolar e o escoamento da produção. 

 

Art. 271. A Hierarquização do Sistema Viário de Nova Itaberaba é identificada no Mapa 14 do Anexo 

A. 

 

8.1.2 Subseção II: Da Mobilidade das Rodovias e Sistema de Arruamento Municipal e Urbano 
 

Art. 272. As rodovias que integram o Sistema Viário do município de Nova Itaberaba compreendem as 

jurisdições em nível federal, estadual e municipal. 
 

§ 1º. A rodovia federal BR 282 deve seguir as determinações quanto às dimensões das faixas de 

domínio e não edificante nas legislações vigentes do Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transportes (DNIT). 
 

§ 2º. A rodovia estadual denominada Acesso Itaberaba deve seguir as determinações quanto às 

dimensões das faixas de domínio e não edificante nas legislações vigentes do Departamento Estadual 

de Trânsito (DETRAN) do estado de Santa Catarina. 
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§ 3º. O Sistema Viário do espaço rural e urbano do município de Nova Itaberaba devem seguir as 

dimensões especificadas no Art. 256 e Art. 263 desta legislação, sendo elas definidas com faixa de 

domínio de 12 metros, 10 metros e 8 metros, de acordo com o seu uso ou finalidade especificadas no 

mapa anexo 14, com faixas de domínio que permite a sua ampliação e manutenção periódica. 
 

§ 4º. Todas as determinações de metragens de faixas de servidão e áreas não edificantes do sistema 

viário municipal de Nova Itaberaba estão contidas no Capítulo VII, Macrozoneamento Municipal, Seção 

I, Do Macrozoneamento e uso do solo rural, Subseção IV, Das Áreas de Servidão das Vias Diretrizes, 

Art. 256 e Art. 263, desta legislação. 

 

Art. 273. No Sistema Viário do espaço urbano do município de Nova Itaberaba, em uso prioritário de 

Zonas Especiais de interesse Social (ZEIS), o gabarito do sistema de arruamento pode ser de 10 m (dez 

metros), dentro do processo de urbanização simplificada, em conformidade com a Lei n.º 10.257/2001 

e Lei n.º 13.465/2017 e previsões contidas no Capítulo V, Do Parcelamento e do Uso do Solo Urbano, 

Seção II, Do Uso do Solo Urbano, Subseção VI, Das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) desta 

legislação. 

 

Art. 274. Nas vias municipais do Sistema Viário do espaço rural de Nova Itaberaba, inclusive nas sedes 

dos núcleos comunitários, fica expressamente proibida a instalação de obstáculos, tais como quebra-

molas, lombadas e similares, por iniciativa dos usuários, sem a devida autorização e consentimento do 

Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: O cidadão não pode, em qualquer hipótese, por iniciativa própria ou em grupo, fixar 

cartazes, faixas, placas, propagandas eleitorais ou festivas e outdoors ou similares em locais que 

causem prejuízos para a adequada visualização da sinalização das vias públicas tanto em ambiente 

rural quanto urbano. 

 

Art. 275. Nenhuma obra pública ou privada ou serviço temporário que perturbe ou interrompa o livre 

trânsito ou ofereça perigo à segurança pública pode ser iniciada nas vias e logradouros públicos sem a 

prévia autorização do Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 

 

Art. 276. Em caso de novas edificações privada e pública, reformas e ampliações não é permitida a 

obstrução total do passeio público com material de construção e similares, bem como o 

estacionamento de veículo automotor e betoneiras sobre o passeio público, sob pena de recolhimento 

pelo Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 
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Parágrafo Único: As determinações da utilização do passeio público estão contidas na Lei n.º 

1.194/2018, que dispõe sobre as normas que regulam as edificações no município de Nova Itaberaba, 

Estado de Santa Catarina e dá outras providências, Título III, Execução das Obras, Capítulo III, Tapumes, 

Art. 49, § 1º e § 2º e Art. 50. 

 

8.1.3 Subseção III: Da Acessibilidade e Sistema de Passeio Público Urbano 

 

Art. 277. O passeio público se destina à acessibilidade urbana, normalmente segregada e em nível 

diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando 

possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação, placas de sinalização e outros fins, 

conforme a NBR 9050/2015. 

 

Art. 278. O passeio público deve ser acompanhado de piso tátil, que se constitui como piso 

caracterizado por textura e cor contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a constituir 

alerta ou linha-guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa 

visão e são constituídos de dois tipos: piso tátil de alerta e piso tátil direcional, conforme a NBR 

9050/2015. 

 

Art. 279. Todos os passeios públicos da cidade de Nova Itaberaba devem ser adequados às 

determinações do Decreto Presidencial n.º 5.296/2004 e suas alterações, que estabelece as normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade reduzida, no Capítulo IV, Da 

implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística, Seção II, Das condições Específicas e da 

Seção III, Da acessibilidade na habitação de interesse social e da NBR 9050/2015. 

 

Art. 280. A adequação dos passeios públicos, quanto à acessibilidade de pessoas com dificuldade de 

locomoção, será realizada por meio da implantação de rampas, executadas de acordo com a NBR 

9050/1994, a critério do Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba. 
 

§ 1º. Todos os passeios públicos do Sistema Viário do espaço urbano, construídos após esta legislação 

deverão ter sinalização de piso tátil que facilite a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida, 

conforme Art. 278 desta legislação. 
 

§ 2º. A implantação de passeio público de ambas as laterais das vias públicas do Sistema Viário do 

espaço urbano deverá ser coordenada pela Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, visando à 

padronização da disposição do material, como a continuidade do piso tátil para a prática de 

acessibilidade dos cidadãos. 
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§ 3º. Os custos de implantação do passeio público são de responsabilidade dos detentores de lotes 

urbanos que possuem o espaço frontal destinado ao passeio público em cada lote urbanizado. 

 

Art. 281. As dimensões dos passeios públicos para cada via do Sistema Viário do espaço urbano, em 

continuidade ao atual processo de urbanização já consolidado, não poderão ser inferiores que 2,00m 

(dois metros) e superiores que 3,00m (três metros) de largura. 
 

§ 1º. As dimensões dos passeios públicos previstas nesta legislação estão em conformidade com a Lei 

de Parcelamento Urbano ou Destinação Urbana, estabelecido pela Lei n.º 1.277/2020, Capítulo III, 

Loteamento de Padrão Geral, Seção II, Vias de Circulação, Art. 16, Incisos I, II e III. 
 

§ 2º. Nas áreas de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) quando da inexistência de infraestrutura 

no passeio público, as dimensões podem ser simplificadas de acordo com as determinações do Poder 

Executivo Municipal de Nova Itaberaba e em conformidade com o Capítulo V, Seção II, Subseção VI, 

Das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) desta legislação. 
 

§ 3º. Nas áreas passíveis de Regularização Fundiária Rural e Urbana (REURB), especialmente na REURB-

S, quando da inexistência de infraestrutura no passeio público, as dimensões podem ser simplificadas 

de acordo com as determinações do Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba, para a adequação  

com o uso do espaço limitado já imposto pelo núcleo urbano informal, e em conformidade com o 

Capítulo V, Seção III, Subseção II, Das Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF) desta 

legislação. 

 

Art. 282. A disposição do mobiliário urbano, tais como postes, telefones públicos, lixeiras e similares 

não podem interferir na acessibilidade normal dos transeuntes sobre o passeio público nem sobre a 

pista de rolamento do Sistema Viário do espaço urbano de Nova Itaberaba. 

 

Art. 283. As empresas localizadas na área urbana de Nova Itaberaba não podem depositar de forma 

temporária ou permanente material destinado para a venda, sobre o passeio público e o sistema viário, 

tampouco resíduos gerados, mesas, cadeiras e demais mobiliário de comércio, veículos em 

manutenção por período prolongado e demais formas que interrompam os fluxos do sistema viário 

urbano, sob pena de serem recolhidos pelo Órgão responsável da Prefeitura Municipal de Nova 

Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: A exceção do enunciado do Art. 283 desta legislação está nas determinações da Lei 

Municipal n.º 068/1993, que instituiu o Código de Postura do Município de Nova Itaberaba Estado de 

Santa Catarina e dá outras providências, Capítulo IV, Das Vias e Logradouros Públicos, Art. 104. 
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Art. 284. Fica proibido o depósito temporário de resíduos domésticos sobre o passeio público, 

tampouco a utilização como local de estacionamento de veículos automotores que interrompam o 

livre acesso dos transeuntes. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL 

 

9) GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 

 

9.1 Seção I: Do Sistema de Planejamento e Gestão Municipal de Nova Itaberaba 

 

9.1.1 Subseção I: Das Instâncias do Planejamento Municipal 

 

Art. 285.  A instância do planejamento municipal está vinculada à estruturação do monitoramento da 

dinâmica urbana e municipal por profissionais técnicos capacitados e gestores vinculados à Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba; tem a função de oferecer suporte para a aplicação desta Lei e a tomada 

de decisão do Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: A instância técnica do planejamento da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba 

deverá ser composta por técnicos administrativos de diferentes Secretarias; no entanto, a gestão ficará 

a cargo do Gabinete do(a) Senhor(a) Prefeito(a) municipal. 

 

Art. 286.  São objetivos do Órgão de planejamento da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba: 
 

I. Acompanhar a aplicação do Plano Diretor, propor ajustes em período de revisão e deliberar sobre os 

projetos técnicos a serem implementados no município de Nova Itaberaba. 
 

II. Oferecer suporte técnico e orientação para a tomada de decisão de projetos relacionados ao Plano 

Diretor municipal. 
 

III. Executar o planejamento e a fiscalização municipal previsto neste Plano Diretor. 
 

IV. Intercambiar e mediar informações entre o Conselho Municipal do Plano Diretor com os demais 

Conselhos municipais institucionalizados e atuantes no município de Nova Itaberaba. 
 

V. Subsidiar os setores da Prefeitura Municipal, autarquias e demais Instituições para a tomada de 

decisão em conformidade com este Plano Diretor. 
 

VI. Organizar e gerenciar as informações essenciais ao processo de aplicação deste Plano Diretor no 

município de Nova Itaberaba. 
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VII. Participar dos âmbitos de discussão e da própria revisão periódica deste Plano Diretor, conforme 

prevê a Lei n.º 10.257/2001 Estatuto da Cidade após o segundo ano de vigência desta legislação. 
 

VIII. Subsidiar o Poder Executivo Municipal na elaboração de projetos técnicos para implantação de 

infraestrutura no município visando seu ordenamento, minimização dos custos fixos urbanos e 

municipais e aumento da qualidade de vida da população. 
 

IX. Fornecer as informações sobre o planejamento urbano e municipal de Nova Itaberaba por ocasião 

da contratação de projetos especializados, tanto públicos quanto privados, em benefício da Prefeitura 

municipal e dos cidadãos. 
 

X. Subsidiar a tomada de decisão em relação aos novos investimentos econômicos, parcelamento e 

usos do solo e edificações no município. 
 

XI. Disponibilizar as informações do Plano Diretor municipal para os cidadãos que solicitarem com a 

devida justificativa. 
 

XII. Fiscalizar a adequada aplicação do Plano Diretor no município de Nova Itaberaba. 
 

XIII. Aportar para a tomada de decisão entre Instituições regionais, entre os quais o Comitê de 

gerenciamento de recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Chapecó e Irani e bacias 

hidrográficas contíguas, para o gerenciamento de questões ambientais de interesse público e regional. 
 

XIV. Contribuir para a tomada de decisão regionalizada por ocasião do uso do solo no entorno da 

rodovia BR 282, especialmente com o município limítrofe de Chapecó, em conformidade com as 

diretrizes de desenvolvimento da Região Metropolitana de Chapecó (RMC). 

 

Art. 287.  Em casos que existem necessidades de aporte técnico para a tomada de decisão, poderão 

ser criadas comissões específicas ou mesmo solicitadas consultorias externas para a análise de 

matérias relativas aos projetos especiais e complexos que sejam implementadas no município de Nova 

Itaberaba. 

 

Art. 288.  A instância do planejamento municipal da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba é 

permanente e pode ser alterada a composição, de acordo com as demandas técnicas municipais 

previamente prevista em regimento. 

 

Art. 289.  A instância do planejamento municipal da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba será 

regulamentada no período de vigência desta legislação. 
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9.1.2 Subseção II: Do Conselho Municipal do Plano Diretor 

 

Art. 290.   O Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba terá o objetivo consultivo sobre 

as políticas de desenvolvimento municipal e urbano, bem como seus programas e projetos; entre suas 

competências e objetivos em conformidade com a Lei n.º 10.257/01 citam-se: 
 

I. Acompanhar a aplicação deste Plano Diretor propondo ajustes em período de revisão e sobre 

projetos a serem implementados no município. 
 

II. Proporcionar uma discussão com os representantes da comunidade e público interessado acerca de 

projetos que promovem interferências na qualidade de vida dos cidadãos do município. 
 

III. Requisitar estudos técnicos para consultorias externas para o desenvolvimento de projetos acerca 

de investimentos que causem impactos na área territorial do município. 
 

IV. Deliberar sobre os projetos e investimentos embasado em critérios técnicos que venham a ser 

desenvolvidos no município. 
 

V. Oferecer um suporte para a tomada de decisão ao Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba 

com base em deliberações de representantes da sociedade organizada. 
 

VI. Oferecer suporte em discussões de temas regionais que envolvam a municipalidade, tais como meio 

ambiente, econômico, infraestrutura e demais temas. 
 

VII. Emitir pareceres técnicos sobre projetos remetidos ao Conselho Municipal do Plano Diretor de 

Nova Itaberaba. 
 

VIII. Elaborar um regimento de suporte à funcionalidade do Conselho Municipal do Plano Diretor de 

Nova Itaberaba. 
 

IX. Acompanhar a fiscalização e a aplicação deste Plano Diretor de Nova Itaberaba. 
 

X. Requisitar pareceres técnicos sobre projetos a serem implantados no município de Nova Itaberaba. 
 

XI. Indicar temas para discussões e análises sobre o desenvolvimento municipal e urbano no Conselho 

Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba. 
 

XII. Promover seminários sobre o desenvolvimento municipal e urbano no Conselho Municipal do 

Plano Diretor de Nova Itaberaba a cada 4 (quatro) anos. 
 

XIII. Intercambiar informações de interesse e vinculados ao ordenamento e ao desenvolvimento 

urbano e municipal com os demais Conselhos municipais instituídos em Nova Itaberaba. 
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XIV. Contribuir para a tomada de decisão entre Instituições regionais para o gerenciamento de 

questões ambientais de interesse público e regional. 
 

XV. Contribuir para a tomada de decisão regionalizada especialmente com o município limítrofe de 

Chapecó, em conformidade com as diretrizes de desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Chapecó (RMC). 
 

XVI. Planejar e organizar congressos sobre a cidade que sejam aderentes com discussões urbanas e 

rurais em nível estadual e nacional. 

 

9.1.3 Subseção III: Da Composição do Conselho Municipal do Plano Diretor 

 

Art. 291. O Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba compõe-se de 12 (doze) 

representantes de Entidades titulares, subdividido em 1 presidente; 1 vice-presidente e mais 10 (dez) 

membros indicados pelas respectivas Instituições, podendo ser públicas, privadas, autarquias, 

organizações não governamentais, associações, representantes de categorias, líderes comunitários ou 

religiosos ou munícipes. 
 

Parágrafo Único: Os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor devem ser homologados pelo 

Prefeito Municipal de Nova Itaberaba por meio de Decreto municipal após a aprovação deste Plano 

Diretor, em prazo de até 60 (sessenta) dias, com nova indicação a cada três anos. 

 

Art. 292. O representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transportes e Obras da Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba será o Presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor. 

 

Art. 293. O representante da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Itaberaba será o Vice-

presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor. 

 

Art. 294. Os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba serão compostos 

pelos seguintes representantes: 
 

I. 2 (dois) representantes Oficiais do Poder Executivo Municipal. 
 

II. 2 (dois) representantes das respectivas Secretarias Municipais.  
 

III. 1 (um) representante dos servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal. 
 

IV. 1 (um) representante dos servidores efetivos do Poder Executivo Municipal. 
 

V. 1 (um) representante do Comércio local. 
 

VI. 1 (um) representante das Indústrias do Município. 
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VII. 1 (um) representante da Polícia Militar. 
 

VIII. 1 (um) representante do Grupo de Idosos da Sede. 
 

IX. 1 (um) representante do Clube de Mães “A Força do Amor”. 
 

X. 1 (um) representante do Centro de Tradições Gaúchas “Rancho da Saudade”. 
 

XI. 1 (um) representante da Associação Municipal de Artesãos “Sonho Brilhante”. 
 

XII. 4 (quatro) líderes comunitários do Município de Nova Itaberaba. 

 

Art. 295. O Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba é composto por 12 (doze) 

entidades e somam 17 (dezessete) membros efetivos. 

 

Art. 296. O presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba, caso necessário, 

exerce o voto de minerva, sendo seu direito de voto exercido apenas nessa condição (desempate). 

 

Art. 297. As respectivas vagas citadas nos enunciados dos Art. 291 e Art. 295 pertencem às Entidades 

representativas citadas que podem solicitar a substituição do Membro ou da própria Entidade, por 

falta de participação nas convocações. 

 

Art. 298. Cada Entidade indicará o seu representante titular para a composição do Conselho Municipal 

do Plano Diretor de Nova Itaberaba em prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da emissão do Decreto 

municipal para a composição do Conselho por parte do Prefeito Municipal de Nova Itaberaba. 

 

Art. 299. O funcionamento do Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba será 

disciplinado por regimento interno, devendo ser aprovado pela maioria de seus membros e 

homologado pelo Prefeito Municipal sendo que o prazo para a sua instalação é de até 90 (noventa) 

dias, em conformidade com o que prevê o Art. 298 a partir da sanção desta Lei pelo Poder Executivo 

Municipal. 

 

Art. 300. Na ausência consecutiva a 3 (três) reuniões de Conselheiros poderá ser solicitada a 

substituição do mesmo a pedido do presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova 

Itaberaba e com a aprovação da maioria simples dos demais Conselheiros. 

 

Art. 301. Nas ausências sistemáticas e falta de manifestação das Entidades representativas, as mesmas 

poderão ser substituídas desde que exista o pedido do presidente do Conselho Municipal do Plano 

Diretor de Nova Itaberaba e com a aprovação da maioria simples dos demais Conselheiros. 
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Art. 302. Os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba não serão 

remunerados a qualquer título pelas ações e atividades desenvolvidas como membros do Conselho 

considerando-se essa atribuição de relevante valor social, comunitário e voluntário voltado ao 

desenvolvimento do município de Nova Itaberaba. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA (SC) 

 

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO E DO CIDADÃO 

PARA A APLICAÇÃO EFETIVA DA POLÍTICA URBANA 

 E GESTÃO TERRITORIAL 

 

10) DISPOSIÇÕES 
 

10.1 Seção I: Das Disposições Gerais 
 

Art. 303. As disposições desta Lei se aplicam às pessoas físicas e jurídicas, tanto de direito privado 

como de direito público e autarquias, no município de Nova Itaberaba. 
 

Art. 304. Se, eventualmente e de forma atípica, em um mesmo lote urbano ocorrer mais de uma Zona 

de usos previstos no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 - Classificação dos usos e das atividades no 

município de Nova Itaberaba (SC), prevalecerá aquela que corresponder ao uso frontal à via de acesso, 

mantidas todas as normas e limites previstos para cada Zona ou Área em conformidade com o Art. 

228, Alínea A, Quadro 03 deste Plano Diretor de Nova Itaberaba. 

 

Art. 305. O nome oficial das vias urbanas a ser emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba 

serve de suporte para todas as consultas que necessitam da nomenclatura dos arruamentos da cidade 

de Nova Itaberaba. 

 

Art. 306. A licença para a construção ou instalação de edificação será recusada, independente das 

demais disposições dessa Lei, quando a previsão do uso do solo: 
 

I. Degradar a paisagem natural disposta no município e na área urbana, a segurança pública ou a 

qualidade de vida da população de Nova Itaberaba. 
 

II. Houver alterações e mudanças de categoria da edificação após a consulta de viabilidade. 
 

III. Infringir as Legislações Federal, Estadual ou Municipal vinculadas a este Plano Diretor Participativo 

de Nova Itaberaba. 

 

Art. 307. Dependendo das especificidades dos usos, o Conselho Municipal do Plano Diretor de Nova 

Itaberaba, respaldado por parecer técnico, poderá instituir o “Zoneamento Especial” no interior de 

outro zoneamento, conforme o Art. 24-A, Alínea A, Quadro 01 (ZRP, ZRMPE, Área de Usos Múltiplos, 
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ZPEI, ZEIS, ZIAPP, EPLIC e ZDEU) estabelecendo regimes urbanísticos regulatórios e de intervenções 

com características especiais e flexíveis, condizentes com os objetivos que se quer alcançar nestes 

segmentos específicos da cidade de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: Em nenhuma hipótese, a aplicação do enunciado do Art. 307 desta legislação pode 

representar prejuízos ambientais, sociais, de custos de infraestrutura ao erário público, à vizinhança e 

à qualidade de vida da população de Nova Itaberaba. 

 

Art. 308. A divisão do solo excepcional devidamente autorizada que resultar em terrenos com 

dimensões inferiores às admitidas para cada Zona urbana previstas nesse Plano Diretor não gera aos 

respectivos proprietários o direito de utilizar o solo parcelado com construções de qualquer natureza, 

ficando condicionadas às determinações desta Lei, conforme previsto no Art. 24-A, Alínea A, Quadro 

01, Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 e Art. 228, Alínea A, Quadro 03 desta legislação. 

 

Art. 308-A. O Poder Executivo municipal de Nova Itaberaba regulamentará durante o período de 

vigência desta legislação a delimitação de todas as áreas rurais sob influência dos núcleos ou sedes das 

comunidades rurais do município. 
 

Parágrafo Único: A efetivação do Art. 308-A, desta legislação deve ser acompanhada por mapas 

territoriais com a respectiva região de influência do núcleo ou sede da comunidade rural, vinculando 

com temáticas do sistema viário municipal, segundo a hierarquia definida no Plano Diretor municipal 

de Nova Itaberaba (Capítulo VIII, Seção 8.1, Subseção 8.1.1, Da Hierarquia do Sistema Viário Municipal, 

Mapa 14). 

 

10.2 Seção II: Das Disposições Transitórias 

 

Art. 309. Todas as edificações existentes ou consolidadas na área urbana da cidade de Nova Itaberaba 

que sofrerem modificações em mais de 50,00% (cinquenta por cento) de sua área construída em 

virtude de reformas, ampliações e demais construções, em período de vigência desta legislação, 

deverão respeitar os limites determinados para utilização no respectivo Zoneamento deste Plano 

Diretor. 

 

Art. 310. Todos os projetos licenciados e/ou em tramitação sob o regime de qualquer legislação 

municipal de Nova Itaberaba anterior a esta perderão a sua validade se não forem iniciadas as obras 

em até 180 (cento e oitenta) dias após a entrada em vigor da Lei do Plano Diretor. 
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§ 1º. Os usos existentes nas Zonas urbanas, conforme o Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02 e as ocupações, 

que são as desconformidades com os usos de cada zoneamento, serão mantidos desde que 

comprovada a sua existência legal anteriormente à vigência desse Plano Diretor de Nova Itaberaba. 
 

§ 2º. Quando for possível reduzir o grau de desconformidade de um uso, tomando-o tolerável ou 

permissível, a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba estabelecerá, por Decreto municipal, as 

condições e prazos para esta adequação do uso. 

 

Art. 311. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, no período de vigência desta legislação, implantará 

de forma progressiva a iluminação pública de Diodo Emissor de Luz (Light Emitting Diode – LED), 

visando à sustentabilidade urbana, qualidade de vida dos usuários e a economia ao erário público 

municipal. 

 

Art. 312. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará um programa progressivo para a 

instalação de cisternas em edificações públicas localizadas na área urbana, visando à sustentabilidade 

ambiental com base no reaproveitamento da água da chuva. 

 

Art. 313. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará um estudo técnico para a aferição da 

viabilidade de instalação de sistema de captação de energia solar em edificações públicas localizadas 

na área urbana e nos núcleos rurais, visando à sustentabilidade ambiental e a economia de recursos 

ao erário público. 

 

Art. 314. A Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba efetivará um programa progressivo para a coleta 

seletiva de resíduos recicláveis no ambiente rural, nas sedes dos núcleos comunitários e na área urbana 

da cidade, com a definição da periodicidade, forma de coleta, armazenamento e destinação dos 

mesmos. 
 

§ 1º. Para a implantação do programa do enunciado do Art. 314, a Prefeitura Municipal de Nova 

Itaberaba poderá estabelecer parcerias com entidades privadas, associações e cooperativas locais. 
 

§ 2º. Na efetivação do enunciado do Art. 314, desta legislação, a Prefeitura municipal de Nova 

Itaberaba observará as diretrizes contidas na Lei n.º 1.341/2021, Capítulo XI, Dos benefícios e 

incentivos para a coleta seletiva de lixo, Art. 29, § 1º, § 2º e § 3º. 

 

10.3 Seção III: Das Disposições Finais 
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Art. 315. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba instituirá uma revisão deste Plano Diretor 

após um período de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade com a Lei n.º 10.257/01, 

denominada de Estatuto da Cidade. 

 

Art. 316. As propostas de alterações desta Lei do Plano Diretor poderão ser solicitadas pelo Conselho 

Municipal do Plano Diretor de Nova Itaberaba, seguida por audiência pública; as alterações deverão 

ser votadas, exigindo maioria simples para a sua aprovação e posteriormente encaminhadas pelo 

Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba para a apreciação, votação e aprovação da Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Itaberaba. 

 

Art. 317. No caso de revisão ou alteração deste Plano Diretor, o material de suporte para a audiência 

pública ficará à disposição em cópia física para a consulta dos munícipes interessados na Prefeitura 

Municipal de Nova Itaberaba por 20 (vinte) dias antes da data da referida reunião ou audiência pública. 

 

Art. 318. As propostas de alterações da Lei do Plano Diretor poderão ser solicitadas pelo Poder 

Executivo Municipal de Nova Itaberaba e obrigatoriamente apreciadas pelo Conselho Municipal do 

Plano Diretor com o suporte de diferentes segmentos da sociedade antes de ser encaminhada à 

Câmara Municipal de Vereadores de Nova Itaberaba. 
 

Parágrafo Único: As propostas de alteração do Plano Diretor de Nova Itaberaba deverão ocorrer em 

nível urbano, a partir de munícipes, instituições ou organizações representativas da sociedade, núcleos 

ou comunidades rurais, tolerando-se as alterações em zoneamentos menores no caso de planos e 

projetos especiais urbanísticos ou de interesse social. 

 

Art. 319. O processo de revisão sistemática que determina a revisão do Plano Diretor de Nova 

Itaberaba será no período de 10 (dez) anos após a entrada em vigência dessa Lei. 

 

Art. 320. O Poder Executivo Municipal de Nova Itaberaba regulamentará a aplicação deste Plano 

Diretor em prazo de até 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Art. 321. São parte integrante do Plano Diretor de Nova Itaberaba os seguintes documentos de suporte 

em forma de Quadro síntese: 
 

I. Classificação dos usos e das atividades no município de Nova Itaberaba (SC), contendo Códigos, 

Classes e Zoneamentos, seguido da Legenda A e Legenda B e Detalhamento das classificações dos usos 

e atividades do Plano Diretor de Nova Itaberaba (SC), conforme enunciados do Art. 24-A, Alínea A, 

Quadro 01, Art. 24-B, Alínea A, Art. 24-C, Alínea A, Art. 24-D, Alínea A e Art. 24-E, Alínea A, Quadro 02. 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
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II. Classificação dos usos e potencial poluidor nas macrozonas rurais e zoneamento urbano no 

município de Nova Itaberaba (SC), conforme Art. 24-G, § 1º. 
 

III. Limites de usos urbanos no município de Nova Itaberaba (SC) e os respectivos detalhamentos, 

conforme o Art. 228, Alínea A, Quadro 03 e Art. 228-A. 

 

Art. 322. Constitui-se parte integrante deste Plano Diretor o Anexo A com as representações 

cartográficas, conforme segue: 
 

I. Mapa 01: Zonas Residenciais Predominantes (ZRP). 
 

II. Mapa 02: Zona Residencial Mista e de Produção Econômica (ZRMPE). 
 

III. Mapa 03: Área de Usos Múltiplos (AUM). 
 

IV. Mapa 04: Zonas de Produção Econômica Industrial (ZPEI). 
 

V. Mapa 05: Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 
 

VI. Mapa 06: Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP): Florestas do 

município. 
 

VII. Mapa 06A: Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP): Gleba 01 e Gleba 

02 – nascentes para abastecimento urbano de Nova Itaberaba. 
 

VIII. Mapa 06B: Zonas de Interesse Ambiental e de Preservação Permanente (ZIAPP): Áreas de 

Preservação Permanente de cursos d’água. 
 

X. Mapa 07: Equipamentos Públicos, Lazer, Institucionais e Comunitários (EPLIC). 
 

XI. Mapa 08: Zonas de Densificação e Expansão Urbana (ZDEU). 
 

XII. Mapa 09: Usos Especiais (UE). 
 

XIII. Mapa 10: Áreas Irregulares e da Regularização Fundiária (AIRF). 
 

XIV. Mapa 11: Perímetro Urbano da Cidade de Nova Itaberaba. 
 

XV. Mapa 12: Transição do Perímetro Urbano de Nova Itaberaba. 
 

XVI. Mapa 13: Perímetro Urbano da Sede Distrital de Linha Garibaldi. 
 

XVII. Mapa 14: Hierarquização do Sistema Viário de Nova Itaberaba. 
 

XVIII. Imagem aérea: área urbana de Nova Itaberaba de outubro de 2021. 
 

XIX. Mapa 15: Zoneamento urbano de Nova Itaberaba 
 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 

184 

Art. 323. Se constitui parte integrante deste Plano Diretor o Anexo B com os Compêndios de Normas 

Legais consultadas e referendadas nesta legislação, em nível federal, estadual e municipal. 

 

Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba (SC), 26  de Agosto de 2022. 

 

IVANIR JOSE POSSEBON 
 Prefeito Municipal de Nova Itaberaba (SC) 

Gestão 2021-2024 
 

Publicada a presente Lei na Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba (SC), 

aos 26 dias do mês de Agosto de 2022. 

  

IVANIR JOSE POSSEBON:62590260997 Assinado de forma digital por IVANIR JOSE POSSEBON:62590260997 Dados: 2022.08.26 10:27:09 -03'00'
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ANEXO A 

 

CARTOGRAFIA DO PLANO DIRETOR DE NOVA ITABERABA-SC 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 
 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 
Administrativo 
 

 

 

 Rua José Marocco, 2226  – Centro – Cep: 89818-000 – Nova Itaberaba/SC – Fone/Fax (49) 3327-0066 
CNPJ: 95.990.131/0001-70 - Site: www.novaitaberaba.sc.gov.br 

 

204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

COMPÊNDIO DE NORMAS LEGAIS 
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