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LEI COMPLEMENTAR 75, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

Altera a Lei Complementar n. 37, de 25 de 
agosto de 2011, que dispõe sobre o Plano 
Diretor do Município de São João Batista 
e dá outras providências. 

 

O Prefeito do Município de São João Batista faz saber que a Câmara 
aprovou e ele, tendo sancionado o projeto, promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Os anexos I, II, III, IV, V, VI e IX da Lei Complementar n. 37, de 25 
de agosto de 2011, passam a vigorar com as alterações introduzidas por esta lei, 
conforme documentos anexos. 

Art. 2º A Lei Complementar n. 37, de 25 de agosto de 2011, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2º O território municipal é dividido em cinco zonas: urbana 
residencial, urbana industrial, urbana mista I, urbana mista II e rural.” (NR) 

“Art. 5º A Zona Urbana Mista I é destinada aos estabelecimentos 
habitacionais, comerciais e industriais, estes últimos de pequeno a médio 
porte, com grau de periculosidade limitado até o Grau 1, de acordo com a 
Tabela de Periculosidade das Atividades do Anexo II, além daqueles 
previstos na Tabela de Compatibilidade de Usos do Anexo III.” (NR)  

“Art. 5º-A. A Zona Urbana Mista II é destinada aos estabelecimentos 
habitacionais, comerciais e industriais, estes últimos de pequeno a grande 
porte, com grau de periculosidade limitado até o Grau 2, de acordo com a 
Tabela de Periculosidade das Atividades do Anexo II, além daqueles 
previstos na Tabela de Compatibilidade de Usos do Anexo III.” 

“Art. 9º .......................................................................................................... 

§1º O Município poderá criar Unidades de Conservação, além das que 
estiverem previstas no Plano Diretor, mediante lei específica, cuja 
aprovação depende de prévia manifestação do Conselho Municipal do 
Plano Diretor. 

§2º As Áreas Especiais de Preservação Ambiental e as Unidades de 
Conservação deverão respeitar os índices urbanísticos da zona em que 
se situem e ainda as seguintes disposições específicas: 

I – Fica proibido nas áreas e unidades de conservação mencionadas 
neste artigo: 
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a) Loteamentos e condomínios de qualquer espécie; 

b) Habitações multifamiliares;  

c) Atividade industrial, com exceção da produção manual e artesanal, 
quando desenvolvida em domicílios, e da venda direta ao consumidor de 
produtos de produção própria; 

d) Silvicultura com erradicação no primeiro corte das plantações 
existentes até a publicação desta lei de revisão. 

II – Ficam permitidos serviços de hotelaria de até 1500,00 m² (um mil e 
quinhentos metros quadrados) e com no máximo 30 (trinta) leitos, e 
estabelecimentos comerciais vicinais, com no máximo 250,00 m2 
(duzentos e cinquenta metros quadrados). 

III- Deve ser respeitada a taxa de ocupação do terreno de até 30% (trinta 
por cento). 

IV - Índice de permeabilidade do solo não pode ser inferior a 50% 
(cinquenta por cento). 

V- O gabarito máximo das edificações deverá ser de 2 (dois) pavimentos. 

VI – As vias públicas deverão respeitar: 

a) 8,00 m (oito metros) de via pública, sendo 6,00 m (seis metros) de 
pista, 1,5 (um metro e cinquenta centímetros) de passeio, em apenas um 
lado da via, a ser determinado pelo órgão de planejamento urbanístico, e 
0,50 m (cinquenta centímetros) de faixa de serviço; 

b) Para fins de alinhamento predial da execução do muro da construção, 
deverá ser observado um afastamento do eixo da via existente, em 6,50 
m (seis metros e cinquenta centímetros). O que for excedente em relação 
a largura da via atualmente existente, deverá ser considerado em projeto 
como faixa non aedificandi; 

c) O recuo frontal deverá ser após o alinhamento predial em um total de 
2,00 m (dois metros) para fim residencial e um total de 5,00 m (cinco 
metros) para fins comercial ou misto.” (NR) 

“Art. 13........................................................................................................... 

§ 1º Quando o imóvel for alcançado por mais de uma zona territorial 
urbana é facultado ao proprietário optar pelo enquadramento mais 
restritivo de toda a área, considerando-se em ordem decrescente a Zona 
Urbana Residencial, como mais restritiva, seguida da Zona Urbana Mista 
I, Zona Urbana Mista II, e por fim, a menos restritiva, Zona Urbana 
Industrial. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89 
CNPJ 82.925.652/0001-00 
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br 

 

 

 

3 

§ 2º Para o enquadramento de um imóvel compreendido por mais de uma 
zona territorial, prevalecerão as zonas urbanas, permitida a coexistência 
entre zonas distintas. 

.............................................................................................................” (NR) 

“Art. 14. ......................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

II - Porte da edificação, conforme a área construída: 

a) Residencial: 

a1) Unifamiliar: 

1) Micro porte - até 60m2. 

2) Pequeno porte – acima de 60m2 e até 100m2. 

3) Médio porte – acima de 100m2 e até 300m2. 

4) Grande porte - acima de 300m2. 

a2) Multifamiliar: 

1) Micro porte - até 120m2.  

2) Pequeno porte – acima de 120m2 e até 300m2. 

3) Médio porte – acima de 300m2 e até 2.000m2. 

4) Grande porte - acima de 2.000m2. 

b) Comercial e de serviços: 

1) Micro porte - até 50m2. 

2) Pequeno porte – acima de 50m2 e até 250m2.  

3) Médio porte – acima de 250m2 e até 1.500m2. 

4) Grande porte - acima de 1.500m2. 

c) Industrial: 

1) Micro porte - até 100m2. 

2) Pequeno porte – acima de 100m2 e até 500m2. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89 
CNPJ 82.925.652/0001-00 
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br 

 

 

 

4 

3) Médio porte – acima de 500m2 e até 2.000m2. 

4) Grande porte - acima de 2.000m2. 

..................................................................................................................... 

§ 4º Na Zona Urbana Mista I e na Zona Urbana Mista II será permitida a 
atividade rural se o imóvel for adjacente à Zona Rural. 

.............................................................................................................” (NR) 

“Art. 16. O Poder Executivo Municipal está autorizado a, mediante análise 
de Estudo Socioambiental, definir em legislação própria, as áreas urbanas 
consolidadas e a largura das faixas marginais dos cursos d’águas que 
circundam as mesmas, na forma da Lei Federal nº 14.285, de 29 de 
dezembro de 2021. 

Parágrafo único. Revogado.” (NR) 

 “Art. 18.......................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

§ 6º................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

IV - Havendo mais de uma edificação isolada num mesmo terreno, nas 
paredes confrontantes em que houver aberturas, deverá ser observado 
entre estas o afastamento mínimo de 3,0 m (três metros), de 1,5 (um 
metro e cinquenta centímetros) quando apenas uma delas possuir 
abertura, e livre quando não houver abertura em ambas, isto para 
edificações com até 9,0 m (nove metros) de altura de fachada, e o 
afastamento correspondente ao limite mínimo de 6,0 metros para 
edificações com mais de 9,0 m (nove metros) de altura de fachada. 

....................................................................................................................... 

VI – Não haverá afastamento mínimo entre a edificação principal e as 
edículas, alpendres ou telheiros.  

....................................................................................................................... 

XII - Nos fundos do lote é dispensado o afastamento para edificação de 
até 3 (três) pavimentos ou 10,5 m (dez metros e cinquenta centímetros) 
de altura, não sendo admitidas quaisquer aberturas nesse caso. Acima 
dos limites estipulados será exigido um afastamento de 1,5m (um metro e 
cinquenta centímetros). 
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...................................................................................................................... 

XIV - As construções novas realizadas nas ruas destacadas no anexo IX 
da presente lei, intituladas de Vias com Tratamento Diferenciado, devem 
respeitar as seguintes disposições: 

a) As calçadas serão de 2,0 m (dois metros), devendo ainda ser deixado 
uma faixa de acesso ao imóvel, adjacente a esta, de 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros), sendo esta dispensada apenas no caso do recuo 
frontal ser utilizado para estacionamento de veículos, obedecendo em 
todos os casos aos critérios técnicos das normas de acessibilidade e 
legislação municipal vigente; 

b) Para edificações comerciais não é necessário deixar recuos laterais e 
de fundos, quando não houverem aberturas, bem como frontal, em 
relação a faixa de acesso, mesmo que com abertura, e de no mínimo 1,5 
m (um metro e cinquenta centímetros), para aqueles com abertura, 
devendo ser obedecidos todos os demais parâmetros urbanísticos; 

c) No que diz respeito as edificações residenciais e mistas, estas na parte 
residencial, deverá haver um recuo frontal mínimo de 2,80 m (dois metros 
e oitenta centímetros) em relação a faixa de acesso; 

d) O recuo frontal poderá ser utilizado para estacionamento de veículos, 
devendo possuir neste caso, no mínimo, 5,00 m (cinco metros) além da 
metragem determinada para a calçada, obedecendo aos critérios técnicos 
das normas de acessibilidade e legislação municipal vigente; 

e) As edificações industriais, residenciais e mistas, estas na parte 
residencial, deverão obedecer aos parâmetros urbanísticos 
correspondentes a sua respectiva utilização, com as exceções trazidas 
por este artigo; 

f) Poderão ser construídos sobre a área destinada a faixa de acesso: 
beirais, marquises, toldos, pérgolas, lajes técnicas, depósitos de resíduos 
(lixo orgânico e reciclável), pórticos de entrada e sacadas em balanço, 
todos com projeção máxima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros); 

g) Fica condicionado para aplicação da disposição deste inciso, estar em 
devido funcionamento o sistema de tratamento de esgoto do Serviço de 
Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal de São 
João Batista – SISAM, ou mediante a apresentação de alternativa de 
tratamento de esgoto pelo proprietário. 

XV - No imóvel localizado nas ruas destacadas no anexo IX da presente 
lei, intituladas de Vias com Tratamento Diferenciado, em que haja 
edificação concluída até a data da publicação desta lei de revisão, poderá 
ser erigido sobre o mesmo construção com os mesmos índices e taxa de 
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ocupação então utilizados, desde que a nova obra seja destinada a 
atividade exclusivamente comercial, sendo dispensado os demais 
parâmetros urbanísticos presentes na tabela do anexo VI, inclusive vagas 
de estacionamento, com exceção do afastamento mínimo de 1,5 m (um 
metro e cinquenta centímetros) nos recuos com aberturas, mediante as 
seguintes condicionantes: 

a) A nova construção deve respeitar como limite máximo a metragem 
quadrada, o número de pavimentos e o gabarito da edificação anterior; 

b) Deverá ser adequada as calçadas para 2,0 m (dois metros), devendo 
ainda ser deixado uma faixa de acesso ao imóvel, adjacente a esta, de 
1,20 m (um metro e vinte centímetros), sendo dispensada esta apenas no 
caso do recuo frontal ser utilizado para estacionamento de veículos; 

c) As edificações que forem construídas de forma mista, nos termos deste 
inciso, na parte residencial, e as industriais, não incidirão nos privilégios 
aqui descritos, devendo obedecer aos parâmetros urbanísticos 
correspondentes a sua respectiva utilização, com as exceções trazidas 
por este artigo; 

d) Fica condicionado para aplicação da disposição deste inciso, estar em 
devido funcionamento o sistema de tratamento de esgoto do Serviço de 
Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal de São 
João Batista - SISAM ou mediante a apresentação de alternativa de 
tratamento de esgoto pelo proprietário. 

.............................................................................................................” (NR) 

“Art. 20 ......................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

II - Passeios com no mínimo 2,00 m (dois metros) de largura, observadas 
as normas técnicas, inclusive quanto à acessibilidade, sendo que o 
material para sua execução deverá ser em concreto. 

II-A - O passeio terá 1,30 m (um metro e trinta centímetros) em concreto 
com piso tátil no centro, sendo que os 0,7 m (sete centímetros) 
destinados à faixa de serviço deverão ser confeccionados de acordo com 
a solicitação do Poder Público, podendo ser pavimentado ou ajardinado e 
servindo essa faixa de setenta centímetros para o alojamento da 
arborização, sinalização de trânsito, iluminação pública, entre outros 
equipamentos. 

...................................................................................................................... 
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IV - Marco de identificação georreferenciado do loteamento, o qual deverá 
ser obtida através da rede de referência cadastral municipal – RRCM, 
orientado pelo órgão de planejamento urbanístico.  

V - Pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) da área total serão 
destinados a sistemas viário, equipamentos urbanos e comunitários e 
espaços livres de uso público, sendo que no mínimo 10% (dez por cento) 
da área de lotes será destinada a área verde, e 5% (cinco por cento) para 
área destinada a uso público, entendendo como área de lotes o 
percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre a área loteável. 

...................................................................................................................... 

§ 3º A área destinada a equipamentos comunitários deverá corresponder 
a no mínimo 900,00 m2 (novecentos metros quadrados), com testada 
mínima de 20,00 m (vinte metros) ainda que superando o percentual 
previsto no inciso V, do caput deste artigo, além de ser edificável e não 
fracionada, em localização que atenda às diretrizes legais e às 
complementares fixadas pelo órgão do planejamento urbanístico, visando 
o interesse público. 

§ 3º-A. Especificamente nos loteamentos convencionais, um terço dos 
lotes poderão ter a dimensão mínima de 250,00 m² (duzentos e cinquenta 
metros quadrados), sendo destinados exclusivamente para uso 
residencial e unifamiliar, não podendo serem objetos de unificação 
posteriormente, devendo constar tais informação no registro imobiliário, 
além de não poderem ser de esquina, e necessariamente possuírem 
testada mínima de 10 (dez) metros, sendo que o restante do 
empreendimento deverá ter no mínimo 300,00 m2 (trezentos metros 
quadrados) por lote. 

§ 3-B. Os loteamentos de pequeno porte terão tratamento diferenciado, 
tratando-se do parcelamento de imóvel com área total loteável inferior a 
20.000 m2 (vinte mil metros quadrados), e desde que não tenha sido 
objeto de outro parcelamento com os mesmos benefícios na mesma 
gleba, observada a sua cadeia dominial, sendo permitidos nestes 
empreendimentos terrenos a partir de 300,00 m2 (trezentos metros 
quadrados), observado ainda, que as áreas públicas não poderão ser 
inferiores a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba loteável, descontadas 
as APPs e as demais áreas não edificáveis existentes no imóvel loteado, 
sendo que destas: 

I- No mínimo, 5% (cinco por cento) será destinado a área verde; 

II- A área destinada a equipamentos comunitários deverá corresponder a 
um lote mínimo de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), 
em localização que atenda às diretrizes legais e às complementares 
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fixadas pelo órgão do planejamento urbanístico, visando o interesse 
público. 

§ 4º ............................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

IV – Um quinto dos lotes poderão possuir metragem maior que a prevista 
para este tipo de empreendimento, até o máximo de 500,00 m2 
(quinhentos metros quadrados), os quais não serão passíveis de 
desmembramento, e terão como uso preferencial misto ou comercial, 
devendo tais informações constarem do registro imobiliário. 

V - Todas as demais condições e restrições não expressas e 
especificamente excepcionadas nesta lei serão aplicadas nos moldes das 
dirigidas a loteamentos comuns. 

...................................................................................................................... 

§ 7º ............................................................................................................. 

I - ................................................................................................................. 

r) projeto da rede de esgoto sanitário quando houver rede coletora de 
esgoto na região do imóvel ou mesmo simples previsão de sua instalação 
em até 500 m (quinhentos metros) de distância do empreendimento. 
Quando haja apenas a previsão de instalação, o projeto da rede de 
esgoto do loteamento deverá ser executado para que no futuro seja a 
tubulação conectada à rede implantada pelo Município. Enquanto não 
realizada a conexão, os imóveis do loteamento deverão implantar solução 
local para tratamento de esgoto, obedecidas as normas técnicas vigentes 
pela ABNT; 

.......................................................................................................................  

IV - Laudo geotécnico e documentos correlatos, quando couber. 

.............................................................................................................” (NR) 

“Art. 21 O imóvel sujeito a desmembramento deve conter, ainda que em 
área especial de interesse social, tanto na parte desmembrada quanto na 
remanescente, a infraestrutura básica estabelecida pela legislação 
correlata para parcelamentos em geral, aplicáveis as restrições gerais, e 
ainda: 

I- Para os desmembramentos acima de 10 (dez) e até 20 (vinte) lotes: 

a) 5% (cinco por cento) da área a ser desmembrada será destinado a 
área verde; 
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b) Deverá ser destinado uma área para equipamentos comunitários a qual 
corresponderá a um lote de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros 
quadrados), em localização que atenda às diretrizes legais e às 
complementares fixadas pelo órgão do planejamento urbanístico, visando 
o interesse público. 

II – Para desmembramentos acima de 20 (vinte) lotes, estará configurado 
loteamento convencional, devendo respeitar as disposições aplicáveis a 
espécie e compatíveis com essa modalidade de parcelamento. 

....................................................................................................................... 

§ 2º Revogado. 

.............................................................................................................” (NR) 

“Art. 22-A Fica previsto no Município de São João Batista a implantação 
de condomínios de lotes para fins residenciais em zona urbana e rural, 
sendo que quando implantado nesta última, a mesma deverá ser 
transformada em Área de Urbanização Específica. 

§1º A Área de Urbanização Específica trata-se de zona urbana, que tem 
como objeto receber os condomínios de lotes com finalidade residencial e 
de recreio, em localidades situadas até então em Zona Rural, estando 
seus parâmetros urbanísticos presentes no anexo VI desta lei. 

§2º Considera-se condomínio de lotes, a divisão da gleba ou terreno em 
lotes, caracterizados como unidades autônomas, às quais correspondem 
frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, admitidas as 
aberturas de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos 
internamente ao seu perímetro. 

§ 3º Área de uso comum é aquela referente ao sistema viário interno, 
áreas de convivência e lazer, áreas verdes, e as demais áreas integrantes 
de condomínios urbanísticos não definidos como unidades autônomas. 

§ 4º Ficam vedados os condomínios de lotes: 

I - Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, sem que sejam 
tomadas as medidas mitigadoras ou corretivas necessárias; 

II - Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 
salvo quando implantadas soluções sob responsabilidade do 
empreendedor; 

III - Em terrenos suscetíveis à ocorrência de deslizamentos ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos, sem que sejam tomadas as 
medidas mitigadoras ou corretivas necessárias; 
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IV - Em terrenos que não possuam frente para via pública; 

V - Em terrenos situados em áreas onde a poluição impeça condições 
sanitárias suportáveis, até a sua correção comprovada por laudo técnico; 

VI - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 
pública, sem que sejam previamente saneados, comprovado por laudo 
técnico; 

VII - Nas demais áreas ambientalmente protegidas por lei específica pelo 
Município, Estado ou União, em destaque para as Áreas Especiais de 
Preservação Ambiental – AEPA, previstas no anexo I desta lei. 

§ 5º Os condomínios de lotes deverão atender aos seguintes requisitos: 

I – Destinar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da área total do 
empreendimento, no interior do condomínio horizontal, à implantação das 
vias de circulação interna e áreas de uso comum dos condôminos, 
devendo, no mínimo, 3% (três por cento) desta área, ser destinada para 
lazer e edificações de área de convivência. 

II – Destinar no mínimo 10% (dez por cento) da área total do 
empreendimento, no interior do condomínio horizontal, para área verde. 

III - Reservar faixa não edificável: 

a) Em toda e qualquer diretriz viária prevista no Plano Diretor do 
Município de São João Batista; 

b) Nas faixas de domínio público de rodovias, dutos e linhas de 
transmissão, conforme as disposições constantes em legislação 
específica aplicável; 

IV – Respeitar as áreas de preservação permanente existentes no 
terreno, observando a legislação aplicável; 

V - Ter acesso por via pública o qual deverá ser controlado por portão; 

VI - Poderão ser construídas edículas sem limitações, telheiros e no 
máximo uma residência unifamiliar por unidade autônoma. 

§ 6º As áreas de preservação permanente (APP) e as demais áreas não 
edificáveis, não podem ser consideradas nos percentuais mínimos de 
áreas comuns e não serão computadas na área total exigida para os 
cálculos de percentuais das áreas de recreação e lazer, verde, e para 
equipamentos públicos ou comunitários, nos condomínios de lotes. 

§ 7º Ficam os condomínios de lotes obrigados a executar as seguintes 
obras de infraestrutura mínima, custeadas pelo empreendedor: 
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I - Implantação do sistema de vias de circulação, harmonizadas com a 
topografia local e que atendam a demanda do condomínio, sendo que: 

a) No condomínio de lotes residenciais em zona urbana as mesmas 
deverão ser pavimentadas; 

b) No condomínio de lotes residenciais em Área de Urbanização 
Específica, as mesmas podem ser pavimentadas ou não, todavia, quando 
em leito natural, estas devem ser recobertas com material que evite o 
carreamento do solo natural, bem como, em concreto, quando em 
inclinação igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento);  

II - Bolsões para manobras veiculares ao final das vias internas. 

III – Estacionamento interno para visitantes com uma vaga a cada 5 
(cinco) unidades residenciais. 

IV – Implantação de sistema de drenagem pluvial. 

V - Implantação da rede de abastecimento de água potável para cada 
unidade e áreas comuns. 

VI - Implantação da rede de energia elétrica e iluminação nas áreas 
comuns. 

VII - Fechamentos no alinhamento frontal do condomínio e nas divisas 
com altura máxima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), 
ressalvado quando tratar-se de muro de arrimo. 

VIII - Portão de acesso com recuo mínimo de 5,00 m (cinco) metros além 
do passeio da via pública, criando área para fluxo de acesso e 
estacionamento para visitantes. 

IX - Implantação do sistema de tratamento de esgoto sanitário coletivo ou 
individual, que atenda à demanda de ocupação prevista para o 
condomínio comprovada por memorial de cálculo, a serem aprovados 
pelo órgão competente. 

X – Implantar depósito para coleta de resíduos com dimensões mínimas 
de 0,30x0,30 metros por unidade habitacional até o limite de 9,00 m² 
(nove metros quadrados), com acesso externo. 

XI – Possuir acesso externo ao condomínio ao leitor de energia elétrica, 
hidrômetros, coletores de correspondências, depósito de resíduos para 
coleta e demais equipamentos de suporte condominial necessários.  

XII – Ter área de manobra na parte externa ao condomínio para 
atendimento do serviço público de coleta de resíduo. 
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§ 8º As redes individualizadas de drenagem pluvial e de esgoto sanitário, 
esta quando prevista em um raio de 500 m (quinhentos metros) em 
relação ao empreendimento, deverão ser estendidas até o ponto de 
conexão existente ou local compatível e planejado pelo órgão 
competente. 

§ 9º Fica a critério do Serviço de Infraestrutura, Saneamento e 
Abastecimento de Água Municipal - SISAM, a exigência da instalação de 
um novo sistema de abastecimento de água interno ou extensão ou 
melhoria do sistema abastecimento de água Municipal, sob 
responsabilidade do empreendedor do condomínio, para atender a 
demanda de abastecimento de água conforme cálculo demonstrado na 
aprovação dos projetos. 

§ 10 O tratamento de esgoto sanitário poderá ser individual desde que 
aprovado pelo órgão competente. 

§ 11 O Poder Executivo Municipal não terá responsabilidade pela 
manutenção e prestação de qualquer serviço nas áreas internas do 
condomínio de lotes. 

§ 12 Na hipótese de desmembramento futuro de parte ou de todo um 
condomínio de lotes, aplicar-se-ão todas as disposições sobre 
parcelamento do solo vigentes na esfera municipal, estadual e federal. 

§ 13 As unidades autônomas dos condomínios de lotes corresponderão a 
frações ideais da área total do terreno, respectivas a cada unidade 
habitacional. 

§ 14 Os procedimentos de aprovação, fiscalização, aplicação de sanções, 
apresentação de documentos, prazo de início da execução e validade do 
projeto, e o que mais couber, relativos aos condomínios previstos neste 
artigo, poderão ser regulamentados por ato do Poder Executivo. 

§ 15 Ficam limitados os condomínios de lotes a 100 (cem) unidades 
autônomas.” (NR) 

“Art. 22-B O condomínio de lotes situado em zona urbana, para fins 
residenciais, só poderá ser implantado nas zonas urbanas Residencial, 
Mista I e Mista II, e deverá resultar em unidades autônomas com áreas 
privativas com metragem mínima de 300,00 m² (trezentos metros 
quadrados). 

§ 1º Em empreendimentos com mais de 50 (cinquenta) lotes será exigida 
área destinada a equipamentos públicos ou comunitários, situada em 
parte externa do condomínio, na proporção de 5% (cinco por cento) da 
área loteável, a qual passará ao domínio da Municipalidade, sendo 
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permitida a troca por outra área dentro do bairro ou localidade em que se 
situe, ou sua conversão em pecúnia.  

§ 2º O acesso de veículos ao estacionamento coletivo ou garagem das 
unidades deverá ser sempre feito por meio de vias privativas e internas, 
sendo que deverão ser atendidas as seguintes dimensões mínimas, 
conforme o número de unidades privativas que se utilizam do acesso: 

I - Até 20 unidades, 6,00 m (seis metros) de pista de rolamento, além de 
em vias internas sem saída será necessário execução de bolsão de 
retorno. 

II - Acima de 20 unidades, 7,00m (sete metros) de pista, além de em vias 
internas sem saída será necessário bolsão de retorno. 

III – Passeios, possuir 2,00m (dois metros) de passeio, implantados com 
acessibilidade, em pelo menos um dos lados da via. 

§ 3º Para fins de verificação de necessidade de estudo de impacto de 
vizinhança, o condomínio de lotes previsto neste artigo, que tiver mais de 
50 (cinquenta) unidades autônomas, será considerado de grande porte.” 

“Art. 22-C Para a instalação de condomínio de lotes, com finalidade 
residencial e de recreio, em Zona Rural, deverá ser procedida a 
descaracterização da gleba, de rural para urbana, transformando a 
mesma em Área de Urbanização Específica, a qual dependerá de prévia 
consulta ao Conselho Municipal do Plano Diretor e autorização legislativa.  

§1º A modalidade de condomínio prevista neste artigo poderá ser 
executada também nos imóveis que foram alcançados por mais de uma 
zona territorial, desde que sejam Zona Rural e Zona Urbana Mista II. 

§2º A modalidade de condomínio prevista no caput deste artigo, deverá 
observar as seguintes especificidades, além dos demais requisitos 
exigidos no art. 22-A, desta lei, no que for cabível: 

I- Resultar em unidades autônomas, com áreas privativas com metragem 
mínima de 1.200,00 m² (um mil e duzentos metros quadrados). 

II- Poderão ser realizadas atividades rurais de pequeno porte, bem como 
a criação de animais, no interior do condomínio, desde que tal ato seja 
aprovado em suas convenções. 

III – Deverá ser implantada uma zona de amortecimento non aedificandi 
de 5,00 m (cinco metros) de largura coberta por vegetação arbórea nas 
extremidades do perímetro do condomínio, com exceção da testada do 
empreendimento, podendo ser computada como parte da unidade 
autônoma ou área verde. 
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IV - Caso a coleta no perímetro rural não ocorra na área do 
empreendimento, o condomínio ficará responsável pelo transporte dos 
resíduos até o ponto mais próximo de coleta ou aquele determinado pelo 
órgão competente, sendo que o local deverá ser implantado pelo 
condomínio através de estrutura de armazenamento definido ou 
padronizado pelo órgão responsável pela coleta, se assim exigir. 

V- O fechamento do condomínio em suas extremidades com cercas de 
divisa ou muros poderá ser dispensado em partes, pelo técnico analista, 
mediante proposta urbanística que atenda a necessidade e caracterize a 
função de isolamento da gleba, ou diante de sua inviabilidade. 

VI - O acesso de veículos ao estacionamento coletivo ou garagem das 
unidades deverá ser sempre feito por meio de vias privativas e internas, 
sendo que as vias deverão possuir no mínimo 5,00m (cinco metros) de 
pista de rolamento, além de em vias internas sem saída, será necessário 
bolsão de retorno. 

VII – Não são obrigatórios passeios nesta modalidade de condomínio, 
com exceção das áreas de recreação, nas quais deverá ser garantida a 
acessibilidade nos termos da lei. 

VIII – Para fins de alinhamento predial da execução do muro do 
empreendimento, deverá ser observado um afastamento do eixo da via 
pública existente, de 6,50 m (seis metros e cinquenta centímetros), já 
incluído neste a calçada. O que for excedente em relação a largura da via 
atualmente existente, deverá ser considerado em projeto como faixa non 
aedificandi. 

§ 3º Para fins de verificação de necessidade de estudo de impacto de 
vizinhança, o condomínio de lotes previsto neste artigo, que tiver mais de 
25 (vinte e cinco) unidades autônomas, será considerado de grande porte. 

§ 4º Em empreendimentos com mais de 50 (cinquenta) lotes será exigida 
área destinada a equipamentos públicos ou comunitários, situada em 
parte externa do condomínio, na proporção de 1% (um por cento) da área 
loteável, a qual passará ao domínio da Municipalidade, sendo permitida a 
troca por outra área dentro do bairro ou localidade em que se situe, ou 
sua conversão em pecúnia. 

§ 5º Lei Municipal específica regulamentará a outorga onerosa da 
alteração de uso referente à descaracterização da gleba, de rural para 
Área de Urbanização Específica, prevista no caput deste artigo.” 

“Art. 24 .......................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

§ 2º Revogado.” (NR) 
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“Art. 35 .........................................................................................................: 

I - ...........................................................: 

1) ...........................................................: 

................................................................ 

d) FUMAB 

e) Educação e Cultura 

f) Desenvolvimento Econômico 

....................................................................................................................... 

§ 14 O mandato dos membros do Conselho será de 5 (cinco) anos, mas o 
prazo é limitado à duração do provimento de origem do membro detentor 
de cargo ou representante de categoria. 

.............................................................................................................” (NR) 

“Art. 40 .......................................................................................................... 

§ 1º Considera-se iniciada a obra cujas fundações estejam concluídas, 
desde que executadas de forma tecnicamente adequada à edificação 
licenciada. 

.............................................................................................................” (NR) 

“Art. 41 Todas as construções iniciadas até a data da publicação desta lei 
de revisão, exceto as localizadas em área de risco, áreas de preservação 
permanente e áreas não edificáveis e as embargadas administrativa ou 
judicialmente, podem ser objeto de regularização, observando-se os 
critérios e parâmetros da legislação então vigente, no prazo de 10 (dez) 
anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, salvo se a presente for mais 
benéfica, não a eximindo das tributações correspondentes, quando 
respeitado o prazo decadencial. 

§ 1º Considera-se iniciada a obra, pra fins deste artigo, aquelas cujas 
fundações estejam concluídas. 

§ 2º A partir do término do prazo previsto neste artigo o Município adotará 
as medidas cabíveis, no âmbito administrativo ou judicial, para 
responsabilização dos proprietários das construções que não tiverem sido 
regularizadas, cabendo ao Poder Executivo dar publicidade do prazo 
acima estabelecido e orientar os munícipes sobre as consequências de 
não regularizarem suas obras. 
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§ 3º Decreto do Poder Executivo poderá estabelecer procedimento para 
as regularizações, mas a sua falta não as impedirá, bastando meramente 
a apresentação de documentos e informações faltantes e ainda a 
realização de medidas e providências determinadas por lei ou pelo órgão 
do planejamento urbanístico.” (NR) 

“Art. 43........................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

IX - As vias de circulação existentes, contendo edificações construídas 
antes de 1º de janeiro de 2009, providas de rede de abastecimento de 
água ou de distribuição de energia elétrica, serão regularizadas mediante 
processo administrativo instaurado até 31 de dezembro de 2027, de ofício 
ou a requerimento de qualquer interessado, observado o seguinte 
procedimento: 

....................................................................................................................... 

e) Havendo necessidade de realização de infraestrutura na via a ser 
regularizada, esta será especificada no parecer final. 

.............................................................................................................” (NR)   

Art. 3º A Lei Complementar n. 22, de 22 de dezembro de 2009, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 107 ........................................................................................................ 

§ 1º As residências de que trata o caput deste artigo terão testada 
mínima, exclusiva de cada unidade, de cinco metros. 

.............................................................................................................” (NR) 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

 

São João Batista - SC, 11 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

Pedro Alfredo Ramos 

Prefeito Municipal 
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PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO BATISTA 

ANEXO II 
TABELA DE PERICULOSIDADE DAS ATIVIDADES 

(Lei Complementar 37/2011, art.14, § 7º) 

GRAU 0 – LIVRE  
Residência unifamiliar, armarinho, armazém ou loja não enquadrados em outros graus, 
bar/café/lancheria, bazar, confeitaria, farmácia ou drogaria com ou sem manipulação, perfumaria, 
floricultura, funerária, hortomercado, padaria ou panificadora sem utilização de forno a lenha, quitanda, 
restaurante e pizzaria sem forno a lenha, agência de correios, agência de viagens e turismo, agência 
telefônica, agência lotérica, barbearia, borracharia, salão de beleza, serviço de massagem, biblioteca, 
confecção sob medida de artigos do vestuário, conselho comunitário e associação de moradores sem 
atividade de entretenimento, consultório veterinário sem internação e alojamento, consultório, creche, 
escola maternal, estabelecimento de ensino pré-escolar, entidade de classe e sindical, escritório 
profissional, estabelecimento público de ensino formal (fundamental e médio), estúdio de pintura, 
desenho e escultura, galeria de arte, imobiliária, lavagem e lubrificação de veículos, museu, posto de 
saúde, posto médico de atendimento de urgência, posto policial, reparação de artigos de borracha 
(pneus, câmara de ar e outros artigos), serviço de reparação e conservação não classificada em outros 
graus, reparação de instalações elétricas, hidráulicas e de gás, reparação de máquinas e aparelhos 
elétricos ou não, serviço de ajardinamento, serviços gráficos e de encadernação diversos, montagem 
ou manutenção de máquinas e equipamentos eletrônicos e de comunicações, fabricação de molduras 
e execução de obras de talha - exclusive artigos de mobiliário, fabricação de artefatos de bambu, vime, 
junco, xaxim ou palha trançada, exclusive móveis e chapéus, fabricação de artigos de cortiça, 
fabricação de artigos de colchoaria, fabricação de artigos de selaria e correaria, fabricação de malas, 
valises e outros artigos para viagem, fabricação de artigos de plástico para embalagem e 
acondicionamento, impressos ou não, fabricação de artigos diversos de material plástico, fitas, brindes, 
adornos, artigos de escritório, fabricação de estopa, de materiais para estofos e recuperação de 
resíduos têxteis, malharia e fabricação de tecidos elásticos, confecção de roupas e acessórios, e 
artefatos de tecido para cama, mesa e banho, fabricação de refeições conservadas, conservas de 
frutas, legumes e outros vegetais, fabricação de doces, exclusive de confeitaria e preparação de 
especiarias e condimentos, fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria, sorvetes e 
tortas geladas, fabricação de massas alimentícias e biscoitos, fabricação de gelo, exclusive gelo seco, 
todas as atividades da indústria editorial e gráfica, fabricação de componentes de cerâmica fina, 
fabricação de componentes metálicos por processos especiais de microfusão em moldes, atividades 
de mecânica de precisão e mecânica fina, desenvolvimento e produção de software, atividades de 
base tecnológica não poluentes, organizações não governamentais sem atividades incômodas, 
organizações governamentais sem atividades incômodas. As atividades classificadas como livres de 
incômodo dependem de não estar enquadradas em outros graus.  

GRAU 1 – INCÔMODO 
Residência multifamiliar, açougues e peixarias (carnes e derivados), comércio de artigos de plástico e 
borracha, calçados/artefatos de couro ou sintéticos, centro comercial, centro cultural, eletrodomésticos, 
equipamentos de segurança, equipamentos de som, equipamentos veterinários, ferragem, 
instrumentos médico-hospitalares, material odontológico, equipamentos 
científicos/laboratoriais/ortopédicos, loja de departamentos, máquinas, aparelhos, equipamentos 
diversos, materiais de construção, material elétrico, móveis, panificadora com forno à lenha, 
restaurante com forno à lenha, pizzaria com forno à lenha, revenda de veículos automotores, 
supermercado ou hipermercado (atividade interna classificada em grau maior eleva o grau do 
estabelecimento), vidraçaria, fabricação de artigos do vestuário e acessórios, incluindo calçados, 
cintos e bolsas, armazenagens e depósitos para quaisquer fins, exceto para carvão mineral, rejeitos de 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89 
CNPJ 82.925.652/0001-00 
(048) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br 

 

mineração e produtos perigosos (explosivos, inflamáveis, tóxicos, corrosivos ou radiativos), academias 
de ginástica e/ou dança (escola de cultura física), agência de locação de veículos (automóveis, 
motocicletas e bicicletas), banco, boliche, bilhar, centro esportivo, churrascaria, cinema, clínica e 
policlínica médica ou odontológica, limpeza e vigilância sem armazenamento de produtos químicos, 
empresa de táxi, escola especial, conselho comunitário e associação de moradores com atividade de 
entretenimento, estabelecimentos de ensino privado formal (fundamental e médio), estabelecimentos 
de ensino superior, estação de radiodifusão, estações de rádio-base e congêneres, financeira, 
garagem comercial, hotel, instituição científica e tecnológica, jogos eletrônicos, laboratório de análise 
clínica, pintura de placas e letreiros, prédios e instalações vinculados às polícias civil e militar, pronto 
socorro, reparação de artigos de madeira, do mobiliário (móveis, persianas, estofados, colchões, etc.), 
reparação e manutenção de veículos automotores com ou sem chapeação e pintura, sauna, teatro, 
templo e local de culto em geral, tinturaria e lavanderia sem caldeira, serviços de reparação, shopping 
center, agência de sonorização, bingos, casa noturna, centro de eventos e exposições, clínica, 
alojamento e hospital veterinário, clube esportivo ou recreativo, consultório veterinário com internação 
e alojamento, crematórios, empresa de limpeza e vigilância com armazenamento de produtos 
químicos, estação de telefonia, estação de televisão, hospital geral, hospital psiquiátrico, pintura de 
placas e letreiros, prédios e instalações vinculados ao corpo de bombeiros, prédios e instalações 
vinculados ao sistema penitenciário; comércio de máquinas, aparelhos, equipamentos diversos de 
grande porte, peças e acessórios para veículos, produtos agrícolas ou veterinários, alimentos 
armazenados em câmaras frigoríficas, alimentos, bebidas; depósito ou posto de revenda de gás; 
funilaria; comércio de instrumentos musicais, máquinas, veículos e equipamentos, materiais de 
construção, materiais óticos e cirúrgicos, minérios, metais, resinas, plásticos, borrachas, papel, artigos 
para papelarias, peles e couros, produtos farmacêuticos, produtos para fotografia e cinematografia, 
vestuários e têxteis; agência de guarda móveis, agência de locação de caminhões, máquinas e 
equipamentos, agência de locação de traillers e camionetas, centrais de abastecimento, centrais de 
carga, depósitos, empresa de dedetização, desinfecção, aplicação de sinteco e pintura de imóveis, 
empresas de mudança, garagem de veículos, marmoraria, motel, oficinas de esmaltação, oficinas de 
galvanização, oficinas de niquelagem e cromagem, oficinas de retificação de motores, serralheria, 
serviços de construção civil, terraplanagem e escavações, pavimentação, estaqueamento, fundações, 
estruturas e concreto, impermeabilização e demais serviços similares, tornearia, transportadora, 
indústrias virtualmente sem risco ambiental, extração de produtos vegetais, inclusive oleaginosos, 
ceríficos, tanantes e tintoriais, medicinais, execução de trabalhos em mármore, ardósia, granito e 
outras pedras, fabricação de peças, ornatos e estruturas de cimento e gesso, fabricação e elaboração 
de vidro e cristal, metalurgia dos metais preciosos, serviço industrial de usinagem, solda e similares, 
reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos, oficinas mecânicas e 
similares, fabricação de equipamentos eletrônicos e de comunicações sem efluentes perigosos, 
demais atividades de indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicações, fabricação de 
estruturas de madeira e artigo de carpintaria, fabricação de chapas e placas de madeira aglomerado 
ou prensada, fabricação de chapas de madeira compensada revestida ou não de material plástico, 
fabricação de artigos de tanoaria e de madeira arqueada, fabricação de cabos para ferramentas e 
utensílios, fabricação de artefatos de madeira torneada, fabricação de saltos e solados de madeira, 
fabricação de formas e modelos de madeira - exclusive de madeira arqueada, fabricação de artigos de 
madeira para usos domésticos, industrial e comercial, fabricação de móveis de madeira, vime e junco, 
fabricação de móveis de metal ou com predominância de metal inclusive estofados, fabricação de 
armários embutidos de madeira, fabricação de acabamento de artigos diversos do mobiliário, 
fabricação de móveis e artigos de mobiliário não especificados ou não classificados, fabricação de 
peças,acessórios e artigos de espuma de borracha e látex, secagem e salga de couros e peles, 
fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos, inclusive mescla, fabricação de 
produtos de perfumaria, fabricação de velas, fabricação de laminados plásticos, fabricação de artigos 
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de material plástico para usos industriais, fabricação de artigos de plástico para uso pessoal – 
exclusive calçados e vestuário, fabricação de manilhas, canos, tubos e conexões de plástico para 
todos os fins, fabricação de artigos diversos de plástico, não especificados ou não classificados, fiação 
e tecelagem de fibras têxteis vegetais, animais, artificiais e sintéticas, fabricação de artigos de 
passamanaria, fitas, filós, rendas e bordados, beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de 
produtos alimentares, preparação do sal de cozinha, fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, 
bombons e chocolates, etc, inclusive gomas de mascar, resfriamento e distribuição de leite, fabricação 
de produtos alimentares, não especificados ou não classificados, fabricação e engarrafamento de 
vinhos, fabricação e engarrafamento de aguardentes, licores e outras bebidas destiladas, fabricação e 
engarrafamento de cervejas e chopes, inclusive malte, fabricação de bebidas não alcoólicas, inclusive 
engarrafamento e gaseificação de águas minerais, criação de aves e animais confinados de pequeno 
porte, piscicultura, metilicultura e similares, indústrias de montagem, uso não definido, loteamento; 
incorporação de condomínios; fabricação de artefatos de papel não associada à produção de papel; 
fabricação de artefatos de papelão e cartão, impressos ou não, simples ou plastificados, não 
associadas à produção de papelão, cartolina e cartão; e fabricação de artigos de papel, papelão, 
cartolina e cartão, para revestimento, não associada à produção de papel, papelão, cartolina e cartão. 

GRAU 2 – NOCIVO 
Extração de produtos vegetais tóxicos e combustíveis, beneficiamento de minerais por classificação ou 
concentração, fabricação de cal virgem, hidratada ou extinta, fabricação de cimento, fabricação de 
peças, ornatos e estruturas de amianto, beneficiamento e preparação de carvão mineral, não 
associado à extração, fabricação e elaboração de produtos e subprodutos derivados de minerais não 
metálicos, produção de fios de arames de metais e de ligas de metais não ferrosos - inclusive fios, 
cabos e condutores elétricos sem fusão, relaminação de metais não ferrosos - inclusive ligas, 
metalurgia do pó - inclusive peças moldadas, fabricação de estruturas metálicas, sem tratamento 
químico superficial galvanotécnico ou pintura por aspersão, fabricação de artefatos de trefilados de 
ferro e aço, e de metais não ferrosos, sem tratamento químico superficial, galvanotécnico ou pintura 
por aspersão, estamparia, funilaria e latoaria, com tratamento químico superficial, galvanotécnico, 
pintura por aspersão ou esmaltação serralheria, fabricação de tanques, reservatórios e outros 
recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro sem tratamento químico superficial, galvanotécnico e 
pintura por aspersão ou esmaltação, fabricação de artigos de cutelaria, armas, ferramentas manuais e 
fabricação de artigos de metal para escritório, usos pessoal e doméstico, sem tratamento químico 
superficial, galvanotécnico ou pintura por aspersão, fabricação de artigos de metal, não especificados 
ou não classificados, sem tratamento químico superficial ou galvanotécnico, pintura por aspersão ou 
esmaltação, fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico 
galvanotécnico ou fundição, fabricação de material elétrico e eletrônico, fabricação de máquinas, 
aparelhos e equipamentos eletrônicos e de comunicações com geração de efluentes industriais 
perigosos, montagem e reparação de veículos rodoviários, aeroviários e navais, e de máquinas, 
aparelhos, peças e acessórios, desdobramento da madeira, inclusive serrarias, fabricação de pasta 
mecânica, para revestimento, não associada à produção de papel, papelão, cartolina e cartão, 
fabricação de artigos diversos de fibras prensada ou isolante, inclusive peças e acessórios para 
máquinas e veículos, todas as atividades de beneficiamento e fabricação de artefatos de borracha 
natural; peças, acessórios, artigos de borracha em geral, exceto espuma de borracha e látex, 
fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos, 
fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes, produção de 
óleos, gorduras e ceras vegetais, e animais, em bruto, de óleos de essências vegetais e outros 
produtos de destilação da madeira - exclusive refinação de produtos alimentares, todas as demais 
atividades dedicadas à fabricação de produtos químicos, fabricação de sabões, detergentes e 
glicerina, fabricação de tecidos especiais, acabamento de fios e tecidos, não processados em fiações 
e tecelagens, tingimento, estamparia e outros acabamentos em roupas, peças do vestuário e artefatos 
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diversos de tecido, tinturaria e lavanderia com caldeira, refinação e preparação de óleos e gorduras 
vegetais, produção de manteiga de cacau e de gorduras de origem animal destinadas à alimentação, 
fabricação de vinagre, fabricação de fermentos e leveduras, preparação do leite e fabricação de 
laticínios, destilação de álcool etílico, preparação do fumo, fabricação de cigarros, charutos e 
cigarrilhas, e outras atividades de elaboração do tabaco não especificados ou não classificados, 
terminais de distribuição de combustível e lubrificantes - inclusive postos de gasolina, usinas de 
produção de concreto, atividades que utilizem combustível sólido, líquido ou gasoso para fins 
comerciais ou de serviços, coleta e tratamento de resíduos sólidos e rejeitos industriais, culturas 
anuais e permanentes, silvicultura, criação de animais confinados de médio e grande porte, atividades 
da indústria de biotecnologia e de transformação genética.  

GRAU 3 – PERIGOSO 
Atividades de extração mineral, a céu aberto ou em subsolo, de material sólido, líquido ou gasoso, em 
estado natural, com exceção do carvão mineral, atividades de exploração econômica da madeira ou da 
lenha, beneficiamento de minerais por flotação, fabricação de material cerâmico, fabricação de 
estruturas metálicas, com tratamento químico superficial, galvanotécnico ou pintura por aspersão, 
fabricação de artefatos de trefilados de ferro e aço, e de metais não ferrosos, com tratamento químico 
superficial, galvanotécnico ou pintura por aspersão; estamparia, funilaria e latoaria, com tratamento 
químico superficial, galvanotécnico, pintura ou por aspersão ou esmaltação; serralheria, fabricação de 
tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro com tratamento 
químico superficial, galvanotécnico e pintura por aspersão ou esmaltação; fabricação de artigos de 
cutelaria, armas, ferramentas manuais e fabricação de artigos de metal para escritório, usos pessoal e 
doméstico, com tratamento químico superficial, galvanotécnico ou pintura por aspersão; demais 
atividades da indústria de metalúrgica, principalmente aquelas com tratamento químico superficial ou 
galvanotécnico, pintura por aspersão ou esmaltação; demais atividades da indústria mecânica; 
fabricação de pilhas, baterias e acumuladores, fabricação de veículos rodoviários, aeroviários e navais, 
máquinas, aparelhos, peças e acessórios, demais atividades da indústria de material de transporte, 
fabricação de celulose, fabricação de papel, curtimento e outras preparações de couros e peles, 
produção de elementos químicos e produtos químicos inorgânicos, orgânicos, organoinorgânicos – 
inclusive produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas, oleígenas, do carvão mineral e 
de madeira, fabricação de produtos derivados do processamento do petróleo, de rochas oleígenas e 
do carvão mineral, fabricação de adubos, fertilizantes e corretivos de solo, fabricação de corantes e 
pigmentos, recuperação e refino de óleos minerais, vegetais e animais, fabricação de preparados para 
limpeza e polimento, desinfetantes e inseticidas, germicidas e fungicidas, todas as atividades 
dedicadas à fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, beneficiamento de fibras têxteis 
vegetais e matérias têxteis de origem animal ou artificial, todas as atividades da indústria têxtil que 
utilizem tinturaria e/ou tingimento com corantes, fabricação de artefatos têxteis com estamparia ou 
tintura, abate de animais em matadouros, frigoríficos e charqueadas, preparação de conservas de 
carnes, e produção de banha de porco e de outras gorduras domésticas de origem animal, preparação 
do pescado e fabricação de conservas do pescado, fabricação e refinação de açúcar, fabricação de 
fécula, amido e seus derivados, fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para 
animais - inclusive farinhas de carne, sangue, ossos, peixe e pena, demais atividades da indústria de 
bebidas, refino de petróleo e destilação de álcool carburante, usinas de produção de concreto asfáltico, 
serviços de reparação, manutenção ou qualquer tipo de atividade comercial ou de serviços que 
utilizem processos galvanotécnicos ou tratamento químico para cobertura de superfícies metálicas, 
atividades que utilizem incinerador ou outro dispositivo para queima de lixo ou resíduos sólidos, 
líquidos ou gasosos, exceto hospitais e congêneres, coleta, tratamento e disposição final de efluentes 
do sistema de tratamento de esgotos, fabricação de carvão vegetal, ativado e CARDIFF, depósitos e 
aterros de carvão mineral, rejeitos de mineração e de quaisquer produtos perigosos (explosivos, 
inflamáveis, tóxicos, corrosivos ou radiativos), depósitos de gás liqüefeito de petróleo (GLP) e Gás 
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Natural Veicular (GNV), fabricação de adubos e corretivos do solo não fosfatados, abate de animais, 
beneficiamento de borracha natural, produção de carne, conservas e salsicharia com emissão de 
efluentes, fabricação de peças e artefatos de cimento-amianto, curtimento, secagem e salga de couros 
e peles, preparação e fabricação de leite e laticínios com emissão de efluentes líquidos, produção de 
óleos, essências vegetais e congêneres, produção de óleos, gorduras e ceras vegetais e animais, em 
bruto (exceto refinação de produtos alimentares), britamento de pedras, preparação e fabricação de 
conservas de pescado, fabricação de rações balanceadas para animais (exceto farinhas de carne, 
sangue, ossos e peixe), fabricação de solventes, fabricação de tijolos, telhas e outros artefatos de 
barro cozido, exceto cerâmica; fabricação de asfalto, fabricação de cal virgem, cal hidratada ou extinta, 
fabricação de farinha de carne, sangue, ossos e assemelhados, fabricação de celulose, fabricação de 
clinquer, ferro e aço e ferro-ligas – formas primárias e semi-acabados (lingotes, biletes, palanquilhas, 
tarugos, placas e formas, fabricação de produtos derivados de carvão de pedra, fabricação de cloro, 
cloroquímicos e derivados, fabricação de fertilizantes fosfatados (superfosfatados, granulados, 
monamônio e diamônio fosfatado e assemelhados), fabricação de fósforos de segurança, fabricação 
de gás de nafta craqueada, fabricação de gelo, usando amônia como refrigerante, produção de gusa, 
fabricação de ligas de metais não ferrosos, exceto metais preciosos (latão, bronze, etc.), em formas 
primárias, compostagem ou incineração de lixo doméstico, metalurgia em formas primárias de metais 
não ferrosos, exceto metais preciosos (alumínio, chumbo, estanho, zinco, etc.), beneficiamento e 
preparação de minerais não metálicos (gesso, gipsita, mica, malacacheta, quartzo, cristal de rocha, 
talco, esteatita, agalmatolito, etc.), preparação de farinha de peixe, fabricação de produtos de refino de 
petróleo, fabricação de produtos primários e intermediários (inclusive produtos finais) petroquímicos, 
fabricação de pólvora, explosivos e detonantes (inclusive munição para caça, esportes e artigos 
pirotécnicos), fabricação de soda cáustica e derivados, fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, 
munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos. 
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PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO BATISTA 

ANEXO III 
TABELA DE COMPATIBILIDADE DE USOS 

(Lei Complementar 37/2011, art.15) 

 

CNAE 
ZUR 

RESIDENCIAL 
ZUM I 
MISTO I 

ZUM II 
MISTO II 

ZUI 
INDUSTRIAL 

ZR 
RURAL 

PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE 

Mi P M G Mi P M G Mi P M G Mi P M G Mi P M G 

A Agricultura, pecuária, pesca, aquicultura etc P P P P T1 T1 P P T1 T1 P P T1 T1 T1 T1 A3 A3 A3 A3 

B Indústria Extrativa P P P P P P P P P P P P P P P P A3 A3 A3 A3 

C Indústria de Transformação T0 P P P A1 A1 A1 P A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

D Eletricidade e gás P P P P P P P P P P P P A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

D1 Obras de Infraestrutura (Eletricidade e Gás) A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

E Água e esgoto, gestão de resíduos etc A0 A0 A0 A0 A3 A3 A3 T3 A3 A3 A3 T3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

F Construção T0 P P P A1 A1 A1 P A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

F1 Loteamento Urbano A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 P P P P 

F2 Condomínio Urbano A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 P P P P P P P P 

G Comércio; e reparação de veículos P P P P A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

H Transporte, armazenagem, correio P P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

I Alojamento e alimentação A0 A0 A0 T0 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

J Informação e comunicação A0 P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

K Financeira, seguro etc A0 P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

L Imobiliária P P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

M Profissional, científica e técnica A0 P P P A1 A1 A1 T1 A1 A1 A1 T1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

N Administrativa e serviços complementares P P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

O Administração Pública, defesa e seguridade P P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

P.1 Educação – creches A0 A0 A0 P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

P.2 Educação – demais estabelecimentos P P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

Q Saúde humana e serviço social A0 P P P A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

R Arte, cultura, esporte, recreação P P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 
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S.1 Outros – associações A0 A0 A0 T0 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

S.2 Outros – demais serviços A0 P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

T Serviços domésticos T0 P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 

U Organismos internacionais etc P P P P A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

Residência Unifamiliar A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 

Residência Multifamiliar A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

LEGENDA 
Porte 
Mi: Micro / P: Pequeno / M: Médio / G: Grande. 
Compatibilidade do uso 
A: Adequado / T: Tolerado / P: Proibido / –: não se aplica 
Periculosidade da atividade 
0: livre de periculosidade / 1: incômoda / 2: nociva / 3: perigosa 

Especificações 
1. Água/esgoto/resíduos: estações operacionais, não escritórios. 
2. Administração Pública – escritórios, não operacionais. 
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PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO BATISTA 

ANEXO IV 
TABELA DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

(Lei Complementar 37/2011, art.15, § 6º) 

 

CNAE 
(adaptado para o Plano Diretor) 

A Agricultura, pecuária, pesca, aqüicultura etc 

B Indústria Extrativa 

C Indústria de Transformação 

D Eletricidade e gás 

D1 Obras de Infraestrutura (Eletricidade e gás) 

E Água e esgoto, gestão de resíduos etc 

F Construção 

F1 Loteamento Urbano 

F2 Condomínio Urbano 

G Comércio; e reparação de veículos 

H Transporte, armazenagem, correio 

I Alojamento e alimentação 

J Informação e comunicação 

K Financeira, seguro etc 

L Imobiliária 

M Profissional, científica e técnica 

N Administrativa e serviços complementares 

O Administração Pública, defesa e seguridade 

P.1 Educação – creches 

P.2 Educação – demais estabelecimentos 

Q Saúde humana e serviço social 

R Arte, cultura, esporte, recreação 

S.1 Outros – associações 

S.2 Outros – demais serviços 

T Serviços domésticos 

U Organismos internacionais etc 
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PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO BATISTA 

ANEXO V 
TABELA DE NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

(Lei Complementar 37/2011, art.17) 

 
 

NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV 

USO 
INDICADORES 

Porte Periculosidade Zona 

Residencial Grande Porte Grau 1 ou maior 
–  

(Não se aplica) 

Comercial e Serviços Grande Porte Grau 2 ou maior Zona Urbana Residencial 

Industrial Grande Porte Grau 2 ou maior 
Zona Urbana Mista I e 
Zona Urbana Mista II 

Áreas institucionais Grande Porte Grau 2 ou maior Zona Urbana Residencial 

Outros Grande Porte Grau 2 ou maior Zona Urbana Residencial 
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PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO BATISTA 

ANEXO VI 
TABELA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

(Lei Complementar 37/2011, art.38) 
 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

ZONAS TERRITORIAIS URBANAS 

ZUR 
RESIDÊNCIAL 

AEIS 
SOCIAL - POPULAR 

ZUM I 
MISTA I 

ZUM II 
MISTA II 

ZUI 
INDUTRIAL 

AUE 
URBANIZAÇÃO ESPECIFICA 

AML Área Mínima do Lote TODOS OS USOS 300m² 200m² 300m² 300m² 1.000m² 1.200m² 

TML Testada Mínima do Lote TODOS OS USOS 12m 10m 12m 12m 25m 15m 

IA 
Índice de Aproveitamento 

Localização USO IAS IAB IAM IAS IAB IAM IAS IAB IAM IAS IAB IAM IAS IAB IAM IAB 

Vias 
Arteriais 

Residencial 0,2 6,0 7,0 0,2 6,0 7,0 0,2 6,0 7,0 0,2 3,5 4,5 0,05 1,5 2,5 - não se aplica 

Misto 0,4 6,0 7,0 0,4 6,0 7,0 0,4 6,0 7,0 0,4 3,5 4,5 0,1 3,5 4,5 - não se aplica 

Não Residencial 0,4 6,0 7,0 0,4 6,0 7,0 0,4 6,0 7,0 0,4 3,5 4,5 0,3 3,5 4,5 - não se aplica 

Demais 
Vias 

Residencial 0,2 6,0 7,0 0,2 6,0 7,0 0,2 6,0 7,0 0,2 3,5 4,5 0,05 1,5 2,5 IAB 1,0 

Misto 0,4 6,0 7,0 0,4 6,0 7,0 0,4 6,0 7,0 0,4 2,0 3,0 0,1 2,0 3,0 - não se aplica 

Não Residencial 0,4 6,0 7,0 0,4 6,0 7,0 0,4 6,0 7,0 0,4 2,0 3,0 0,3 2,0 3,0 - não se aplica 

TOM 
Taxa de Ocupação U

S
O

 Residencial 70% 70% 70% 70% 70% 50% 

Misto 70% 70% 70% 70% 70% 50% 

Não Residencial 70% 70% 70% 70% 70% 50% 

TPM Taxa de Permeabilidade TODOS OS USOS 20% 20% 20% 20% 20% 40% 

AFM 
Afastamento Frontal Mínimo U

S
O

 Residencial 4m 4m 4m 4m 4m 4m 

Misto 5m 5m 5m 5m 5m - não se aplica 

Não Residencial 5m 5m 5m 5m 5m 5m (uso comum) 

ALM 
Afastamento Lateral e Fundos 
Mínimo. 
 
1° Afastamento: uma lateral; 
2° Afastamento: outra lateral e fundos; 
3° Afastamento: uma lateral. 
 
Area de Urbanização Especifica: 
afastamento em todos os lados. 

Altura 
Fachada 

Subsolo 
Primeiro 
afast.. 

Segundo 
afast. 

Terceiro 
afast. 

Primeiro 
afast.. 

Segundo 
afast. 

Terceiro 
afast. 

Primeiro 
afast.. 

Segundo 
afast. 

Terceiro 
afast. 

Primeiro 
afast.. 

Segundo 
afast. 

Terceiro 
afast. 

Primeiro 
afast.. 

Segundo 
afast. 

Terceiro 
afast. 

Primeiro 
afast.. 

Segundo 
afast. 

Terceiro 
afast. 

Até 10,50 m 
ou 3 pvmt. 

Não conta 
 

1,5m 
 

Não 
se 

aplica 
 

Não  
se  

aplica 
 

1,5m 
 

Não 
se 

aplic
a 
 

Não  
se  

aplica 
 

1,5m 
 

Não 
se 

aplic
a 
 

Não  
se  

aplica 
 

1,5m 
 

Não 
se 

aplica 
 

Não  
se  

aplica 
 

1,5m 
 

Não se 
aplica 

 

Não  
se  

aplica 
 

2,5m 
 

2,5m 
 

2,5m 
 

Mais 10,50 m 
ou mais de 
3 pvmt. 

Não conta 
 

 
1,5m 

 

1,5m 
 

Não  
se  

aplica 
 

 
1,5m 

 

1,5m 
 

Não  
se  

aplica 
 

 
1,5m 

 

1,5m 
 

Não  
se  

aplica 
 

 
1,5m 

 

1,5m 
 

Não  
se  

aplica 
 

 
1,5m 

 

1,5m 
 

Não  
se  

aplica 
 

 
- 

Ñão se 
aplica 

 

 
- 

Ñão se 
aplica 

 

 
- 

Ñão se 
aplica 

 

Mais de 10 
pvmt. 

Não conta 
 

1,5m 
1,5m 

 

1,5m 
 

1,5m 
1,5m 

 

1,5m 
 

1,5m 
1,5m 

 

1,5m 
 

1,5m 
1,5m 

 

1,5m 
 

1,5m 
1,5m 

 

1,5m 
 

 
- 

Ñão se 
aplica 

 

 
- 

Ñão se 
aplica 

 

 
- 

Ñão se 
aplica 

 

NVE 
Nº Vagas de Estacionamento U

S
O

 Residencial  

unid até 
90m2 

1,0 por unidade 1,0 por unidade 
1,0 por unidade 

1,0 por unidade 2,0 por unidade 2,0 por unidade 

unid mais 
90m2 

1,5 por unidade 1,0 por unidade 1,5 por unidade 1,5 por unidade 2,0 por unidade 3,0 por unidade 

Não Residencial 
 Conforme  

Código de Obras 
Conforme  

Código de Obras 
Conforme  

Código de Obras 
Conforme  

Código de Obras 
Conforme  

Código de Obras 
- 

Não se aplica 
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PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO BATISTA 

ANEXO IX 
LISTAGEM DE VIAS CONSOLIDADAS E VIAS COM TRATAMENTO DIFERENCIADO 

(Lei Complementar 37/2011, art.43, IV) 
 

NOME DAS VIAS PÚBLICAS COM CAIXA IGUAL OU INFERIOR A 6m (SEIS METROS) – VIAS CONSOLIDADAS 

Alfredo Batistoti Abílio Puel Geraldo Venâncio Ferreira 

Antônio Azevedo Antônio Guilherme Hermes Jacob João Brique 

Benjamim Mafessolli Bernardo Otto Marquart João Constâncio Tomazoni 

Claudina Motter Carlos Ricardo Vizentainer João Sebastião Nunes 

Dorvino Manoel Rachadel Dilma Mafeçoli Maria Irene Alexandre 

Estrada Municipal Manoel Sertório Alves Dionízio Kricinski Paulo Édimo Silva 

João Germano Clemer Dona Damásia Steil Silva Pedro de Alcântara Soares 

João Nunes Edison Fagundes  Vicente Voltolini 

José Brasil Evoly Salete Batista Valle Severino Mázera 

José de Simas Sartott Lucas Moreira Lima Anna Tamanini Mafessolli 

José Soares Neto Sebastião Dionísio de Amorim Wilibaldo Schmidt 

Júlio Benjamim Mafessoli João Antônio Soares Zeni Marcos Soares 

Júlio Cesar Teixeira Corrêa Carlos José Peixer  
Para as vias relacionadas neste anexo deverão ser observadas as seguintes condições: 
a) O acostamento somente será permitido em um dos lados da via. 
b) O sistema viário deverá conter a previsão, dentro do possível, de interligação de modo a possibilitar o estabelecimento de direção única do tráfego. 
c) As demais especificações serão determinadas pelo órgão do planejamento urbanístico de acordo com o Plano Diretor. 
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PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO BATISTA 

ANEXO IX 
LISTAGEM DE VIAS CONSOLIDADAS E VIAS COM TRATAMENTO DIFERENCIADO 

(Lei Complementar 37/2011, art.43, IV) 
 

NOME DAS VIAS PÚBLICAS COM TRATAMENTO DIFERENCIADO 

Praça Dep. Walter Vicente Gomes Rua Leopoldina Brasil    

Rua Nereu Ramos Rua Jorge Lacerda  

Rua Benjamim Duarte Rua Anastácio Espindola  

Rua Getúlio Vargas Rua Manoel Luiz da Silva  

Rua Padre Januário Rua Luis Laus  

Rua Augusto Paulo Durkop Rua Leoberto Leal  

Rua Pres. Costa e Silva  Rua José Antônio da Silva  

Rua Joaquim Geraldo  Rua Otaviano Dadam  

Rua Marcolino Duarte  Rua João Vicente Gomes  

Rua Augusto Paulo Durkop  Rua Leopoldina Brasil  

Rua Zunino Neto    

Rua Murilo Marcos da Silva    

Rua Maria Alves da Silva Paschoal    
Para as vias relacionadas neste anexo deverão ser observadas as seguintes condições: 
d) Inciso XIV e XV, do art. 18 do Plano Diretor 
e) Localização através da imagem Google Earth 
f) Rua Augusto Paulo Durkop (até a Rua Presidente Costa e Silva) 
g) Rua Pres. Costa e Silva (até a intersecção que faz entre a Rua Leopoldina Brasil e Augusto Paulo Durkop) 
h) Rua Joaquim Geraldo (entre a Rua Leopoldina Brasil e a Rua Otaviano Dadam) 
i) Rua Marcolino Duarte (até a travessa que dá acesso à Rodovia SC 410) 
j) Rua Augusto Paulo Durkop (até a rua Presidente Costa e Silva) 
k) Rua Zunino Neto (até a ponte que dá início a Rua Vicente Marcos da Silva) 
l) Rua Leopoldina Brasil (até a intersecção entre as Rua Presidente Costa e Silva e Rua Clara Brasil dos Santos) 
m) Rua Anastácio Espindola (entre a Rua Leoberto Leal e Rua Joaquim Geraldo) 
n) Rua Manoel Luiz da Silva (entre a Rua Leopoldina Brasil e a Rua Anastácio Espindola) 
o) Rua Leopoldina Brasil (entre a Rua João José Dias Junior e a intersecção entre as Ruas Presidente Cota e Silva e Rua Clara Brasil dos Santos) 
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PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO BATISTA 

ANEXO IX 
LISTAGEM DE VIAS COM TRATAMENTO DIFERENCIADO 

(Lei Complementar 37/2011, art.43, IV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Google Earth – Vias com tratamento diferenciado. 


