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PROJETO DE LEI Nº 111-03/2015 
  

Institui o Plano de Zoneamento Ambiental e 
Urbanístico das Áreas Especiais de 
Interesse Ambiental, incluindo as Áreas de 
Preservação Permanente em Perímetro 
Urbano no Município de Estrela e dá outras 
providências. 

 
Art. 1° Cria o Zoneamento Ambiental e Urbanístico das Áreas Especiais de 

Interesse Ambiental em Perímetro Urbano no Município de Estrela, em áreas 
consolidadas e com a função ambiental comprometida.  

 
§ 1° Na REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO dos 

assentamentos inseridos em área urbana de ocupação consolidada e que ocupam 
Áreas de Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a 
regularização ambiental será admitida por meio da aprovação do projeto de 
regularização fundiária, na forma da Lei 11.977, de 07/07/2009. 

 
§ 2º Somente poderá ser efetivada a regularização ambiental, ao longo dos rios 

ou quaisquer cursos d'água correntes, se mantida uma faixa não edificável com 
LARGURA MÍNIMA DE 15 (QUINZE) METROS de cada lado. 
 

§ 3° Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa 
não edificável de que trata o § 2° poderá ser redefinida de maneira a atender aos 
parâmetros do ato do tombamento. 
 

§ 4º Para instrumentação dos processos de regularização utilizar-se-á, 
subsidiariamente, as informações e planejamentos elaborados pelo Plano de 
Zoneamento Ambiental e Urbanístico das Áreas Especiais de Interesse Ambiental em 
Perímetro Urbano no Município de Estrela.  

 
Art. 2° A presente Lei Municipal estabelecerá os parâmetros de utilização das 

Áreas de Preservação Permanente em Área Urbana Consolidada cuja ocupação seja 
predominantemente de caráter urbano, residencial e comercial.  

 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 3° Para os efeitos da presente lei, entende-se por: 
I. Área de Especial Interesse Ambiental: são porções de território com 

características culturais ou naturais diferenciadas que estruturam a paisagem ou 
constituem ecossistemas importantes, atribuindo-lhes identidade, com repercussões 
em nível macro na cidade, incluindo as Áreas de Preservação Permanente, 
estabelecidas pelo inciso I do caput do Artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012, bem 
como pelo artigo 155 da Lei Estadual nº 11.520/2000, bem como as áreas inundáveis 
ou de risco ambiental estabelecidas no Plano de Zoneamento Ambiental e Urbanístico 
das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

II. Área de Preservação Permanente (APP): área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
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paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, além das 
seguintes funções:  

a) Proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres 
associados ao uso e ocupação inadequados de encostas e topos de morro; 

b) Proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, poluição das 
águas e assoreamento dos rios; 

c) Manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, 
prevenindo contra inundações e enxurradas, colaborando com a recarga de 
aquíferos e evitando o comprometimento do abastecimento público de água em 
qualidade e em quantidade; 

d) Função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores 
ecológicos que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre 
áreas verdes situadas no perímetro urbano e nas suas proximidades; 

e) Atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, tais como o 
excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito "ilha de calor". 
III. Áreas de risco: Áreas de risco são áreas consideradas impróprias ao 

assentamento humano por estarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes da ação 
antrópica, como margens de rios sujeitas a inundação, taludes fluviais, florestas 
sujeitas a incêndios, áreas de alta declividade (encostas ou topos de morros) com 
risco de desmoronamento ou deslizamento de terra, áreas contaminadas por resíduos 
tóxicos, e outras devidamente delimitadas em pertinentes procedimentos técnicos; 

IV. Área urbana: Parcela do território gravada no Macrozoneamento do 
Plano diretor Municipal como área de ocupação urbana;  

V. Área Urbana Consolidada: aquela parcela urbana que em 22 de julho de 
2008 apresentava ocupação antrópica preexistente, atendendo aos seguintes critérios: 

a) definição legal pelo poder público; 
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de 

infra-estrutura urbana: 
1)  malha viária com canalização de águas pluviais, 
2) rede de abastecimento de água; 
3) rede de esgoto; 
4) distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 
5) recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 
6) tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 
7) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por 

km2.  
8) Para caracterização de área urbana consolidada faz-se 

necessária a determinação técnica de que foi perdida a função ambiental 
sistêmica da Área de Preservação Permanente, em especial seu papel 
de “buffer zone” ou zona tampão para proteção dos mananciais hídricos. 

VI.  Atividade o uso de um prédio ou de um espaço físico para moradia, 
negócios, industria etc; 

VII. Compensação ambiental: as ações pecuniárias ou físicas destinadas a 
indenizar a sociedade pelo uso dos fatores e/ou recursos ambientais considerados 
bem de uso comum da sociedade por ações da iniciativa privada; 

VIII. Equipamento comunitário: o equipamento público de educação, cultura, 
saúde, lazer e similar; 
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IX. Equipamento urbano: o equipamento público de energia elétrica, de 
abastecimento d'água, vias de circulação pavimentadas ou não, serviços de esgoto, 
de coleta de águas pluviais, de rede telefônica e, quando houver, de gás canalizado; 

X. Impacto significativo: qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem 
negativamente: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades 
sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e 
a qualidade dos recursos ambientais. 

a) A intensidade e a extensão de um determinado fato gerador de 
impacto ambiental pode ser tecnicamente avaliado no intuito de inferir o grau de 
comprometimento dos recursos ambientais, de modo que esta informação 
deverá ser utilizada para determinar a antropização consolidada de uma 
determinada área. 
XI. Índices urbanísticos: os índices representados por:  

a) IA - Índice de aproveitamento, como a relação entre a área do lote 
e área máxima de construção permitida sobre o mesmo.  

b) TO - Taxa de ocupação, como a percentagem da área do lote 
ocupada pela projeção horizontal máxima da construção sobre este.  
XII. Mitigação ambiental: as ações destinadas a evitar ou minimizar o impacto 

ambiental das ocupações antrópicas; 
XIII. Parcelamento: a subdivisão de gleba em lotes destinados a construção, 

podendo ser feito por loteamento ou desmembramento, definidos na Lei Federal n° 
6766, de 19 de dezembro de 1979 e alterações; 

XIV. Regularização fundiária de interesse específico: regularização fundiária 
quando não caracterizado o interesse social nos termos do inciso VII, do artigo 47, da 
Lei Federal 11.977; 

XV.  Uso residencial ou uso não residencial (comercial, prestação de 
serviços, etc.): as edificações que tiverem pelo menos 60% de sua área construída 
destinada ao respectivo uso.; 

XVI. Zoneamento: a atribuição administrativa municipal de legislar sobre as 
possibilidades de uso de solos urbanos. 

 
DAS DIRETRIZES GERAIS 

 
Art. 4º As faixas marginais de qualquer curso d’água natural que delimitem as 

áreas da faixa de passagem de inundação terão sua largura determinada pelos 
respectivos Planos Diretores e Leis de Uso do Solo, sem prejuízo dos limites 
estabelecidos pelo inciso I do caput do Artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012, bem 
como pelo artigo 155 da Lei Estadual nº 11.520/2000.  

 
Art. 5° Considerando a função protetora ambiental da APP, em seu papel de 

“Buffer zone”, ou zona de tamponamento, a regularização do uso urbano não poderá 
acarretar impactos significativos, considerando-se para tanto, as características 
geológicas e florestais da área, mediante avaliação devidamente expressada em 
parecer técnico único e multidisciplinar de geólogo, engenheiro agrônomo e biólogo, 
servidores regulares da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico 
do Município de Estrela, o qual será soberano. 
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Parágrafo único. Como forma de se evitar a possível contaminação das águas 
existentes, somente será considerada viável a utilização antrópica da área de 
preservação permanente urbana desde que os empreendimentos sejam dotados de 
equipamentos capazes de assegurar o adequado tratamento dos efluentes gerados.  

 
Art. 6° Para aplicação do Plano de Zoneamento Ambiental e Urbanístico das 

Áreas Especiais de Interesse Ambiental em Perímetro Urbano no Município de Estrela, 
o município utilizará os seguintes instrumentos técnico-urbanísticos de intervenção:  

I. Normas de uso e ocupação do solo; 
II. Zoneamento e graduações de uso de áreas legalmente restritivas.  
III. Regramentos de intervenção mediante mitigação de dano ambiental. 
IV. Compensação ambiental por utilização de recursos ambientais ou áreas 

de uso restrito. 
 

DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO 
 

Art. 7° O processo de regularização ambiental, para fins de prévia autorização 
pelo órgão ambiental competente, deverá ser instruído com os seguintes elementos: 

I. a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área; 
II. a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades 

ambientais e das restrições e potencialidades da área; 
III. a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de 

saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos; 
IV. a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de 

mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou 
subterrâneas; 

V. a especificação da ocupação consolidada existente na área; 
VI. a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de 

movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, 
corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico; 

VII. a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as 
características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida proposta de 
recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; 

VIII. a avaliação dos riscos ambientais; 
IX. a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-

ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; 
X. a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às 

praias e aos corpos d’água, quando couber. 
 

Parágrafo único. Os elementos previstos no presente artigo estão 
contemplados no “Plano de zoneamento ambiental e urbanístico das Áreas Especiais 
de Interesse Ambiental em perímetro urbano no município de Estrela”, que é 
considerado parte acessória da presente lei.  

 
Art. 8° A regularização do uso antrópico das Áreas de Preservação Permanente 

em Perímetro Urbano deverá respeitar a determinação de que para fins de 
regularização ambiental, ao longo dos rios ou qualquer curso d'água seja considerada 
uma distância mínima, sendo que a Lei Federal nº 12.651/2012 estabelece que será 
mantida a faixa não edificável com LARGURA MÍNIMA DE 15 (QUINZE) METROS de 
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cada lado, inviabilizando canalizações ou outras antropizações novas ou não 
consolidadas.  

 
Art. 9° Pode-se ocupar livremente áreas urbanas devidamente estabelecidas 

em lei municipal que não infrinjam os seguintes critérios legais e de segurança: 
I. Desde que na área em questão estejam atendidas todas as condições e 

restrições explicitadas na Lei Municipal nº 4.314/2006; 
II. Desde que a área em questão não se encontre em Área de Preservação 

Permanente segundo Lei Federal nº 12.651/2012 ou Lei Estadual nº 11.520/2000; 
III. Desde que a área em questão não se encontre em área de risco 

geológico envolvendo processos erosivos, movimentos de massa ou outros; 
IV. Desde que a área em questão não se encontre abaixo do nível de 

enchentes estabelecidas em cotas históricas (nível de inundação 27); 
V. Desde que na área em questão sejam respeitadas todas as normas 

jurídicas ambientais e urbanísticas vigentes. 
 

Art. 10. Nas Áreas de Especial Interesse Ambiental, localizadas em Área de 
Preservação Permanente efetivamente ocupadas e antropizadas, atendendo os itens 
previstos em lei Federal (pavimentação, rede de água, rede de energia elétrica) 
considera-se viável a ocupação antrópica, incluindo novas intervenções, coerentes 
com as condições e restrições legalmente impostas, bem como dentro dos índices e 
taxas urbanísticas deste diploma legal:     

 
Art. 11. Em Áreas de Especial Interesse Ambiental pode-se efetivar as 

seguintes modalidades de ocupação, mediante novas intervenções, ou regularização 
de consolidadas, exclusivamente em lotes urbanos de uso consolidado e 
caracterizado em parecer técnico único e multidisciplinar de servidores regulares da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico do Município de Estrela: 

I. Residencial; 
II. Comercial, desde que não gerem significativo impacto ambiental 

mediante avaliação técnica; 
III. Serviços, desde que não gerem significativo impacto ambiental mediante 

avaliação técnica. 
 

Art. 12. Em Áreas de Especial Interesse Ambiental deverão ser observadas as 
seguintes “Restrições para novas intervenções” em área consolidada: 

I. Não serão permitidas intervenções novas em cota inferior ao nível de 
inundação “27” devidamente delimitado em mapa anexo a esta lei; 

II. Eventualmente, após avaliação técnica, serão permitidas intervenções 
novas em cota inferior ao nível de inundação “27” devidamente delimitado em mapa 
anexo a esta lei, a partir do nível de inundação “24”, desde que sobre “pilotis”, 
excluindo-se peremptoriamente quaisquer formas ou percentuais de utilizações 
permanente desta área edificada abaixo do nível de inundação “27”; 

III. Ao excluir-se quaisquer utilizações destas áreas abaixo do nível “27” 
deve-se explicitar a impossibilidade de isolamento desta área, ou seja, não podem ser 
edificadas paredes, tapumes ou similares que obstruam o fluxo hídrico; 

IV. As edificações que venham a ser regularizadas ou “construídas novas” 
em áreas de especial interesse ambiental, devidamente caracterizadas como de 
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antropização consolidada deverão obrigatoriamente contar com atendimento de 
sistema de tratamento de efluentes; 

V. Não serão permitidas intervenções caracterizadas como 
empreendimentos poluidores, lançadores de efluentes líquidos e/ou resíduos sólidos, 
especialmente os de natureza industrial ou de gestão de resíduos nestas áreas abaixo 
do nível de inundação “27”; 
 

Art. 13. Para as novas intervenções nas Áreas de Especial Interesse Ambiental 
de uso consolidado ficam obrigatoriamente estabelecidos os seguintes gradientes de 
“taxa de ocupação”: 

I. De 0 a 15 metros do topo do talude - Não será permitida nenhuma nova 
edificação; 

II. De 15,01 a 50 metros do topo do talude - taxa de ocupação de “60%”, e 
até “65%” em esquinas; 

III. De 50,01 a 100 metros do topo do talude - taxa de ocupação de “70%”, e 
até “75%” em esquinas; 

IV. De 100,01 a 150 metros do topo do talude - taxa de ocupação de “75%”, 
e até “80%” em esquinas; 

V. De 150,01 a 200 metros do topo do talude - taxa de ocupação de “80%”, 
e até “90%” em esquinas. 

 
Art. 14. Para as novas intervenções nas Áreas de Especial Interesse Ambiental 

de uso consolidado ficam obrigatoriamente estabelecidos os seguintes gradientes de 
“índice de aproveitamento”: 

I. De 0 a 15 metros do topo do talude – Não será permitida nenhuma nova 
edificação; 

II.  De 15,01 a 50 metros do topo do talude - índice de aproveitamento “3”; 
III. De 50,01 a 100 metros do topo do talude - índice de aproveitamento “4”; 
IV. De 100,01 a 150 metros do topo do talude - índice de aproveitamento “5; 
V. De 150,01 a 200 metros do topo do talude - índice de aproveitamento 

“5,5”. 
 

Art. 15. Para as novas intervenções nas Áreas de Especial Interesse Ambiental 
de uso consolidado ficam obrigatoriamente estabelecidos os seguintes gradientes de 
“número máximo de pavimentos”: 

I. De 0 a 15 metros do topo do talude – Não será permitida nenhuma nova 
edificação; 

II. De 15,01 a 50 metros do topo do talude – número máximo de pavimentos 
de “8”, incluindo os pavimentos para garagens; 

III. De 50,01 a 100 metros do topo do talude - número máximo de 
pavimentos de “10”, incluindo os pavimentos para garagens; 

IV. De 100,01 a 150 metros do topo do talude - número máximo de 
pavimentos de “12”, incluindo os pavimentos para garagens; 

V. De 150,01 a 200 metros do topo do talude - número máximo de 
pavimentos de “14”, incluindo os pavimentos para garagens. 

 
Art. 16. Ficam excluídas destes cálculos e regramentos relativos a “taxa de 

ocupação”, “índice de aproveitamento” e “número de pavimentos, especificados nos 
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artigos 13, 14 e 15 desta lei, as edificações destinadas a equipamentos técnicos dos 
prédios (ETE’s, caixa d’água, casa maq., elevadores, reservatórios) 

 
Art. 17. Para as novas intervenções nas Áreas de Especial Interesse Ambiental 

de uso consolidado ficam obrigatoriamente estabelecidos os seguintes “recuos laterais 
paralelos ao Corpo Hídrico”, em ruas paralelas ao rio, em sua face mais próxima ao 
rio, desconsiderando as demais possibilidades: 

I. De 0 a 15 metros do topo do talude – Não será permitida nenhuma nova 
edificação; 

II. De 15,01 a 50 metros do topo do talude – Recuo Lateral Mínimo de 
“2,5m” de cada lado; 

III. De 50,01 a 200 metros do topo do talude, bem como em recuos laterais 
perpendiculares ao Rio Taquari serão utilizados os recuos previstos no Plano Diretor 
do Município (Lei Municipal nº 4.314/2006). 

 
Art. 18. Nos casos de lotes inseridos em mais de uma faixa de regramento da 

Área de Preservação Permanente será calculada a média aritmética dos índices de 
aproveitamento e da taxa de ocupação, sendo que o número máximo de andares 
valerá o critério mais restritivo ocorrente, desde que ele corresponda a no mínimo 40% 
do lote. 

 
Art. 19. Em Áreas de Especial Interesse Ambiental efetivamente ocupadas e 

antropizadas, especificamente nos casos de lotes inseridos Área de Preservação 
Permanente de Arroios, de nascentes ou de banhados continuam validos os 
gradientes e restrições de utilização citadas no artigos 13, 14, 15, 16, 17 e 18 até os 
limites estabelecidos no Artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012, bem como no artigo 155 
da Lei Estadual nº 11.520/2000. 

 
Art. 20. As medições de distância que são citadas nos artigos 13, 14, 15, 16, 17 

e 18 terão como ponto de partida a borda da calha regular do corpo hídrico, 
estabelecido como o Topo do Talude fluvial. 

 
Parágrafo único. Caso haja dificuldade técnica para estabelecimento do 

ponto exato da borda da calha regular do corpo hídrico ou Topo do Talude fluvial, 
deve-se solicitar parecer técnico único e multidisciplinar de geólogo, engenheiro 
agrônomo e biólogo, servidores regulares da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento Básico do Município de Estrela, o qual será soberano e inquestionável na 
delimitação da extensão da Área de Preservação Permanente. 

 
Art. 21. Em Áreas de Especial Interesse Ambiental efetivamente ocupadas e 

antropizadas, atendendo os itens previstos em lei Federal pode-se viabilizar a 
manutenção e regularização das seguintes modalidades de ocupação consolidada 
em 22 de julho de 2008, das seguintes modalidades de uso: 

I. Residencial; 
II. Comercial (desde que não gerem significativo impacto ambiental 

mediante avaliação técnica); 
III. Serviços (desde que não gerem significativo impacto ambiental mediante 

avaliação técnica); 
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IV. Industrial, desde que não efetive lançamento de efluentes em qualquer 
corpo hídrico, bem como que cumpra o princípio jurídico Ambiental do “Usuário 
Pagador” efetivando a devida mitigação ambiental, que se solidifica mediante o 
pagamento de taxa anual referente a compensação ambiental pelo uso de Área de 
Preservação Permanente, bem como pelo uso das “Áreas especiais de Interesse 
Ambiental”, descritas pelo Plano Diretor;  

V. O valor da taxa anual referente a compensação ambiental pelo uso de 
Área de Preservação Permanente, bem como pelo uso das “Áreas especiais de 
Interesse Ambiental”, será instituído tendo como base a planilha de cálculos de portes 
e potenciais poluidores instituído pela Lei que estabelece as Taxas de Licenciamento 
Ambiental Municipal (Lei Municipal nº6.458/2014); 

VI. Conforme preconiza a própria Lei que estabelece as Taxas de 
Licenciamento Ambiental Municipal (Lei Municipal nº 6.458/2014), tendo com base em 
Parecer Técnico de Equipe regular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento Básico do Município de Estrela, o valor das taxas anuais de 
licenciamento pode ser majorado com base no “Coeficiente multiplicador” de “1” a “10” 
dependendo do grau de complexidade e dos riscos ambientais verificados. 

 
Art. 22. Os recursos advindos do pagamento de taxa anual referente a 

compensação ambiental pelo uso de Área de Preservação Permanente, bem como 
pelo uso das “Áreas especiais de Interesse Ambiental”, definidos no § 4° do Artigo 21, 
deverão ser destinados ao “Fundo Municipal de Meio Ambiente” em conta 
especificamente criada a ser denominada de “Conta do Fundo Municipal de 
Recuperação e Proteção das Áreas de Preservação Permanente em Estrela” sob 
gerenciamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, sendo que os recursos 
advindos do cumprimento deste artigo da lei deverão ser utilizados exclusivamente 
para: 

I. Aquisição de áreas destinadas a preservação ambiental em Área de 
Preservação Permanente e Áreas especiais de Interesse Ambiental; 

II. Execução de obras destinadas a recuperação ou preservação ambiental 
em Área de Preservação Permanente e Áreas especiais de Interesse Ambiental; 

III. Aquisição de equipamentos e veículos a serem utilizados nos serviços de 
fiscalização, recuperação ou preservação ambiental em Área de Preservação 
Permanente e Áreas especiais de Interesse Ambiental; 

IV. Contratação de serviços terceirizados destinados a avaliações, 
recuperação ou preservação ambiental em Área de Preservação Permanente e Áreas 
especiais de Interesse Ambiental; 

 
Art. 23. Quaisquer novas intervenções, ou mesmo procedimentos de 

regularização de estabelecimentos, obras, moradias ou empreendimentos inseridos 
nas Áreas de Especial Interesse Ambiental, caracterizando intervenções em Área de 
Preservação Permanente somente serão aprovadas se o empreendimento instalar e 
operar uma Estação de Tratamento de Efluentes. 
 

§ 1º Esta estação de tratamento de efluentes deverá atender os parâmetros de 
lançamento de efluentes tratados estabelecidos na Resolução CONAMA nº357/2005, 
Resolução CONAMA nº430/2011 e suas alterações. 
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§ 2º A Estação de Tratamento de Efluentes deverá ser instalada e operada 
dentro dos limites do próprio empreendimento. 
 

§ 3º A Estação de Tratamento de Efluentes deverá impedir totalmente o 
lançamento de efluentes não tratados nos corpos hídricos ou na rede coletora local. 
 

§ 4º Deverão ser entregues ao Órgão Ambiental Municipal, relatórios semestrais 
com os resultados das análises das estações de tratamento de efluentes (caixa de 
entrada e caixa de saída). 

 
Art. 24. Quaisquer novas intervenções, ou mesmo procedimentos de 

regularização de estabelecimentos, obras, moradias ou empreendimentos inserido nas 
Áreas de Especial Interesse Ambiental, caracterizando intervenções em Área de 
Preservação Permanente somente serão aprovadas se o empreendimento instalar e 
operar sistema de coleta e armazenamento de águas pluviais. 

 
§ 1° A coleta e armazenamento de águas pluviais deverá obrigatoriamente 

resultar em um “Sistema de aproveitamento de água pluvial”; 
 
§ 2° Os Sistemas de aproveitamento de água de chuva deverão ser projetados 

e edificados de acordo com as recomendações da NBR 10844 (ABNT, 1989) e NBR 
15527(2007). 

 
Art. 25. No caso de prédios residenciais que caracterizem empreendimentos 

plurifamiliares (multifamiliares) de todos os portes, ou estabelecimentos comerciais, de 
serviços ou de qualquer outra natureza, que igualem ou ultrapassem área coberta de 
150m² (cento e cinquenta metros quadrados), além do Sistema de aproveitamento de 
água pluvial, deverá adicionalmente ser instalado sistema de controle de vazão para 
sistemas de drenagem urbana, com poço de infiltração de água pluvial. 
 

§ 1° Deverá, a rigor, ser implantado um Sistema de aproveitamento de água de 
chuva integrado ao sistema de drenagem de água pluvial por poço de infiltração. 
 

§ 2° No período de chuva, após o enchimento do reservatório, obter-se-á uma 
vazão excedente, que será encaminhada para o poço de infiltração, reduzindo a vazão 
de água pluvial no sistema de drenagem urbana e, somente, quando o poço atingir a 
condição de encharcamento do solo, é que o efluente pluvial será conduzido ao 
sistema público de águas pluviais. 
 

§ 3° Os Sistemas de aproveitamento de água de chuva integrado ao sistema de 
drenagem de água pluvial por poço de infiltração deverão ser projetados e edificados 
de acordo com as recomendações da NBR 10844 (ABNT, 1989), NBR 15527(2007) e 
da NBR 7229 (1993). 
 

§ 4° A critério absoluto e soberano da equipe técnica da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Saneamento Básico do Município de Estrela, os empreendimento de 
porte ou uso coletivo poderão ser requeridos a implantar e operar Sistemas de 
aproveitamento de água de chuva integrado ao sistema de drenagem de água pluvial 
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por poço de infiltração mesmo que não estejam enquadrados nos requisitos previstos 
no caput deste artigo. 
 

§ 6° A critério do empreendedor, e sujeito a aprovação da equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, bem como da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico do Município de Estrela 
pode-se incluir no sistema a implantação de Telhado verde. 
 

§ 7° Considera-se telhado verde a cobertura verde ou jardim suspenso, 
caracterizado como sendo um sistema construtivo que consiste em uma cobertura 
vegetal feita com grama ou plantas, que pode ser instalada em lajes ou sobre telhados 
convencionais e proporcionam conforto térmico e acústico nos ambientes internos. 

 
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS 

 
Art. 26. O não cumprimento desta Lei sujeitará o infrator às seguintes 

penalidades: 
I. Advertência; 
II. Multa diária de R$ 100,00 (cem reais); 
III. Multa simples de R$ 1.000,00 (um mil reais); 
IV. Paralisação da obra, empreendimento, procedimento ou atividade; 
V. Emissão de ordem de demolição das obras, estruturas ou edificações 

implantadas em desconformidade com esta lei; 
VI.  Aplica-se solidariamente as penalidades previstas em legislação federal 

e estadual, em especial o que estabelece o Decreto Federal 6.514/2008. 
 

§ 1° Os valores das penalidades serão corrigidos anualmente nos mesmos 
percentuais dos tributos municipais. 

 
§ 2° As penalidades descritas no caput do artigo serão aplicadas em modo 

escalonado, em proporção a irregularidade verificada, com plena possibilidade de 
acúmulo de penalidades para uma mesma irregularidade. 
 

§ 3° As penalidades descritas no caput do artigo poderão ser aplicadas de 
forma concomitante e cumulativa com as demais penalidades previstas na Lei dos 
Crimes Ambientais (Lei Federal n° 9.605/1998) bem como de seu decreto 
regulamentador (Decreto Federal nº 6.514/2008). 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 27. As situações que porventura não estejam compreendidas na presente 

lei deverão ser tecnicamente analisadas e passar pela decisão ou ato normativo do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, seguindo orientação da equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico do Município de Estrela, 
tendo como base o “Princípio Jurídico da Precaução”. 

 
Art. 28. O “Plano de zoneamento ambiental e urbanístico das Áreas Especiais 

de Interesse Ambiental em perímetro urbano no município de Estrela” aprovado e 
publicado simultaneamente a presente “LEI Municipal de Zoneamento Ambiental e 
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Urbanístico das APP’s” estabelece os regramentos para todo o município, no entanto 
apenas foi efetivado o levantamento técnico geológico, florestal e ambiental para as 
Áreas de Preservação Permanente situadas no “Bairro Centro” do Município de 
Estrela: 
 

§ 1° Tendo em vista o fato de que os levantamentos técnicos (geológico, 
florestal e ambiental), foram efetivados apenas para as Áreas de Preservação 
Permanente situadas no Bairro Centro, apenas neste bairro a presente Lei tem 
aplicabilidade imediata. 
 

§ 2° Em lei própria e pertinente, exclusivamente após realização dos adequados 
levantamentos técnicos (geológico, florestal e ambiental), para as Áreas de 
Preservação Permanente situadas nos demais bairros do município, os presentes 
regramentos passarão a ter validade nestes bairros a serem avaliados. 
 

§ 3° As Secretarias Municipais SMMASB e SEPLADE deverão realiza o 
levantamento técnico (geológico, florestal e ambiental), para as Áreas de Preservação 
Permanente situado em cada bairro do município e em seguida seja promulgada lei 
ampliando a área de abrangência dos regramentos estabelecidos por esta Lei.  

 
Art. 29. A presente Lei atende ao artigo 17 da Lei Municipal nº 4.314/2006 que 

instituiu o Plano Diretor do Desenvolvimento Integrado que diz que “As Áreas 
Especiais” serão objeto de projeto de urbanização próprio, que analisará e redefinirá, 
quando couber e no âmbito do seu espaço, as condições, restrições e dispositivos de 
uso e ocupação do solo, bem como os respectivos instrumentos de intervenção. 

 
Art. 30. Fazem parte integrante da presente Lei: 
I. O Plano de Zoneamento Ambiental e Urbanístico das Áreas de 

Preservação Permanente em Perímetro Urbano no Município de Estrela; 
II. Mapa de zoneamento ambiental do Bairro Centro. 

 
Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 08 de julho de 2015. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
________________________ 
 
Data: _____/_____/20_____ 

 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

Fone: 3981-1000 

 

 

Estrela, 08 de julho de 2015. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 111-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 

111-03/2015, que institui o Plano de Zoneamento Ambiental e Urbanístico das Áreas 
Especiais de Interesse Ambiental, incluindo as Áreas de Preservação Permanente em 
Perímetro Urbano no Município de Estrela e dá outras providências. 

Esta proposta é destinada ao regramento urbanístico e 
ambiental do uso das Áreas de Preservação Permanente em perímetro urbano no 
município de Estrela estão listados os principais aspectos vinculados ao 
gerenciamento ambiental e urbanístico destas áreas especialmente protegidas por 
legislação federal. 

O Plano de Zoneamento Ambiental e Urbanístico das 
Áreas Especiais de Intervenção Ambiental de Estrela traz uma nova perspectiva para 
o Município instalado às margens do Rio Taquari e afluentes. 

Considerado como área de preservação ambiental, o 
Município enfrenta dificuldades para aprovação de novas edificações após aprovação 
do novo Código Florestal, em 2012. 

Criado por um grupo formado por técnicos da Secretaria 
do Meio Ambiente e Saneamento Básico e da Secretaria Municipal do Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, biólogos, geólogos e membros da sociedade civil como 
arquitetos e engenheiros, o Plano visa minimizar os impactos ambientais sem 
atravancar o desenvolvimento. 

Entre as medidas sugeridas estão à construção, nestas 
áreas, de prédios com limitação de andares e que possuam seu próprio sistema de 
coleta e tratamento da água das chuvas e dos resíduos produzidos, por exemplo. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


