
LEI Nº 1004, DE 06 DE AGOSTO DE 2003. 
 
 
 

INSTITUI AS DIRETRIZES URBANAS DO 
MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

 
SAULO JOÃO GARLET , Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO 

 
Art. 1º. A presente Lei institui as Diretrizes Urbanas para o desenvolvimento controlado do 
Município de Pinhal Grande, conforme as peculiaridades locais, respeitadas as normas 
editadas pela União e pelo Estado. 

 
Art. 2º. As diretrizes estabelecidas nesta Lei terão aplicação imediata a toda e qualquer 
situação não definitivamente consolidada antes de sua vigência. 

 
Parágrafo Único. Entende-se como situação não definitivamente consolidada, aquela que 
não estiver autorizada pelos órgãos competentes na data de promulgação desta Lei. 

 
CAPÍTULO II 

DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E POPULAR  
 

Art. 3º. A participação da comunidade no processo de desenvolvimento urbano dar-se-á 
através de:   
I - representação no Conselho de Desenvolvimento Urbano ou em órgão colegiado com 
idêntica finalidade;  
II - audiência pública e consulta obrigatória a entidades comunitárias e de classe: 
a) na elaboração do programa prioritário de obras e de suas alterações.  
 
Art. 4º. Lei municipal disporá sobre:  
I - a composição do órgão de que trata o artigo anterior, a forma de escolha e mandato de 
seus representantes, bem como a definição de suas funções; 
II - a forma como serão realizadas a audiência pública e a consulta obrigatória.  
 
§ 1º. As audiências públicas serão convocadas mediante edital publicado na imprensa local.  
 
§ 2º. As consultas às entidades locais serão acompanhadas das informações que possibilitem 
a ampla avaliação das propostas.  
 
Art. 5º. O Poder Executivo municipal fixará prazo compatível com a natureza da consulta 
para a manifestação dos interessados.  



 
Art. 6º. As manifestações recebidas deverão acompanhar os projetos de lei encaminhados à 
Câmara de Vereadores. 
 
Art. 7º. As associações de moradores ou de bairro, legalmente constituídas, poderão propor 
alterações no regime de uso e ocupação do solo de sua área de representação. 
 
Art. 8º. A vizinhança, individual ou coletivamente, poderá propor a suspensão ou embargo 
de atividade ou obra realizada em desacordo com a legislação urbanística e edilícia. 
 
§ 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se vizinho quem sofra diretamente as conseqüências 
de procedimentos incompatíveis com a legislação referida neste artigo. 
 
§ 2º. Lei Municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área 
urbana que dependerão de elaboração de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) para 
obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do 
Poder Público Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DA COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO,  

UNIÃO E INICIATIVA PRIVADA 
 
Art. 9º. A cooperação entre Município, Estado, União e Iniciativa Privada se dará através de: 
I – recebimento de recursos da União e/ou do Estado; 
II – recebimento de recursos de entidades privadas, nacionais ou estrangeiras; 
II – parcerias firmadas entre os órgãos. 
 
§ 1º. A cooperação entre os órgãos referidos no caput do artigo sempre será feita em 
atendimento ao interesse social. 
 
§ 2º. O Orçamento Anual deverá contemplar, discriminadamente, o programa prioritário de 
obras.  
 
§ 3º. O programa prioritário de obras será revisado a cada 4 (quatro) anos, no primeiro ano de 
cada administração e, cada vez, submetido à discussão da comunidade e à aprovação da 
Câmara de Vereadores.  
 
§ 4º. A realização, pela Prefeitura, de obra não prevista no programa prioritário de obras 
dependerá da aprovação pela Câmara de Vereadores, ressalvados os casos de calamidade 
pública.  
 

CAPÍTULO IV 
PLANEJAMENTO E INSTRUMENTOS PARA  

DESENVOLVIMENTO URBANO 
 
Art. 10. Para os fins desta lei, são instrumentos de desenvolvimento urbano:  
I - instrumentos urbanísticos, tais como:  
a) as diretrizes gerais de ocupação do território;  
c) o sistema de planejamento urbano como processo permanente;  



d) os planos e programas de obras e serviços de caráter urbano ou de apoio ao 
desenvolvimento urbano;  
e) as normas de delimitação das zonas urbana e rural;  
f) as normas e padrões de qualidade ambiental;  
g) os dispositivos de controle do uso, ocupação e parcelamento do solo para fins urbanos e 
das edificações;  
h) a aprovação, autorização e licença para atividades de urbanização e retificação;  
i) a aprovação, autorização ou licença para realização de empreendimentos e atividades 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental;  
j) o cadastro imobiliário;  
l) a cartografia básica  
II - instrumentos fiscais e financeiros, tais como:  
a) imposto Predial e Territorial Urbano progressivo;  
b) a Contribuição de Melhoria;  
c) os benefícios fiscais e incentivos financeiros;  
d) as dotações orçamentárias destinadas a investimentos urbanos;  
e) os financiamentos concedidos ou repassados pelas instituições financeiras públicas 
estaduais para investimentos urbanos;  
III -  instrumentos de participação comunitária e popular;  
IV - institutos jurídicos regulados em legislação própria, tais como:  
a) a desapropriação;  
b) o tombamento de bens;  
c) o direito real de concessão de uso;  
d) o direito de superfície;  
e) o direito de preempção;  
f) o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios;  
g) o usucapião especial de imóvel urbano;  
h) a concessão onerosa do direito de construir;  
i) a transferência do direito de construir;  
j) o direito de vizinhança.  
 

CAPÍTULO V 
DA OFERTA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS 

 
Art. 11. São urbanos os equipamentos públicos destinados, em especial, à prestação de 
serviços de:  
I – abastecimento de água;  
II – esgotamento sanitário e pluvial;  
III – energia elétrica e iluminação pública;  
IV –telecomunicações;  
 
Art. 12. São comunitários os equipamentos destinados, em especial, à prestação de serviços 
de:  
I – educação;  
II –  cultura; 
III – recreação, esporte e lazer;  
IV – saúde.  
 
Art. 13. Atendendo os dispositivos da legislação federal e estadual, Lei Municipal disporá 



sobre os serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos urbanos; e de coleta, 
tratamento e destinação final de esgoto sanitário. 
 
Art. 14. A distribuição espacial e os padrões de urbanização dos equipamentos urbanos e 
comunitários serão compatíveis com as densidades de população e de atividades existentes e 
previstas.  
 
Art. 15. Atendendo as disposições da Lei de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos e 
excetuando-se as áreas destinadas à circulação, os espaços livres resultantes são de uso 
público. 
 
§ 1º. Nenhuma área reservada para preservação com área verde pode ser ocupada para outra 
finalidade que não seja a implantação de parques e jardins. 
 
§ 2º. Os demais espaços livres, não incluídos na categoria indicada no § 1º deste artigo são 
consideradas áreas verdes de lazer e recreação. 
 
§ 3º. É vedada qualquer outra destinação das áreas designadas para lazer e recreação. 
 
Art. 16. Nas áreas de lazer e recreação somente podem ser instalados quadras de esportes, 
campos de futebol e playgrounds, além de sanitários, vestiários, quiosques e dependências 
necessárias aos serviços de conservação. 
 
Parágrafo único. As edificações destinadas a quiosques nas áreas verdes de lazer e recreação 
têm atividades comerciais exclusivamente para a venda de jornais, revistas, livros e 
correlatos, bem como de lanches e de refeições. 
 

CAPÍTULO VI 
ORDENAÇÃO E USO DO SOLO 

 
Art. 17. O parcelamento do solo para fins urbanos atende as disposições estabelecidas na Lei 
do Parcelamento do Solo do Município de Pinhal Grande, respeitadas as normas editadas pela 
União e pelo Estado. 
 

CAPÍTULO VII 
INTEGRAÇÃO E COMPLEMENTARIEDADE ENTRE 

 ATIVIDADES URBANAS E RURAIS 
 

Art. 18. A Zona Rural é constituída de áreas que se destinam às atividades agropecuárias, ao 
reflorestamento e aos serviços essenciais que atendem a zona urbana. 
 
§ 1º. A Zona Rural será dividida em unidades político-administrativas denominados de 
distritos ou povoados atendendo às condições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal. 
 
§ 2º. A política de uso do solo agrícola com o objetivo de estimular a adequada conservação 
do solo será elaborada atendendo estudos específicos. 
 
§ 3º. A delimitação e as normas urbanísticas convenientes aos povoados devem constar em 
legislação municipal específica, assegurando a integração urbano-rural e evitando o 



despovoamento das áreas agrícolas ou pastoris. 
 
Art. 19. A incorporação de novas áreas à cidade de Pinhal Grande somente deverá ocorrer se 
comprovada a relevância social com a aprovação da Câmara de Vereadores ouvido o órgão 
de planejamento da Prefeitura Municipal. 

CAPÍTULO VIII 
DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E ÔNUS DECORRENTES 

DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 
 
Art. 20. Os benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização terão sua justa 
distribuição através dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira, regidos 
por legislação própria, sendo eles: 
I - imposto Predial e Territorial Urbano progressivo;  
II -  a Contribuição de Melhoria;  
III -  os benefícios fiscais e incentivos financeiros;  
IV -  as dotações orçamentárias destinadas a investimentos urbanos;  
V - os financiamentos concedidos ou repassados pelas instituições financeiras públicas 
estaduais para investimentos urbanos;  
 
Art. 21. Atendendo os dispositivos da legislação federal e estadual, Lei Municipal disporá 
sobre a criação do Código de Posturas e Código de Obras do Município. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS ÁREAS ESPECIAIS E DA PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO 
 E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS, PRÉDIOS E MONUMENTOS 

 
SEÇÃO I 

DA FINALIDADE 
 
Art. 22. As Áreas Especiais são aquelas áreas da Zona Urbana que ficam regidas por 
legislação superior e por normas ou requisitos especiais de proteção ao equilíbrio dos 
ecossistemas e aos recursos hídricos, às condições de segurança da população e ao 
Patrimônio Histórico e Cultural. 
 
§ 1°. Nestas áreas, o direito de propriedade subordina-se às restrições de ocupação e de uso 
determinadas por legislação municipal, em conformidade com as normas técnicas e 
legislações federal e estadual. 
 
§ 2°. O poder público municipal deve criar mecanismos de incentivo à desapropriação, se o 
caso, e de estímulo ao repovoamento vegetal, à contenção de encostas e barrancos e à 
proteção dos ecossistemas. 
 
§ 3°. O repovoamento vegetal deve ser feito com espécies que têm papel regulador dos 
processos erosivos, da variação micro-climática e da qualidade do ar. 
 
§ 4°. A contenção de encostas compreende procedimentos técnicos de prevenção de 
desabamentos, deslizamentos, enxurradas e outros processos erosivos envolvendo o 
estabelecimento de padrões técnicos mínimos exigidos pelo órgão municipal quanto a muros 



de arrimo, dispositivos de drenagens profunda e superficial, contenção de taludes, cortes e 
barrancos. 
 
Art. 23. As Áreas Especiais subdividem-se em: 
I - Áreas de Preservação Permanente; 
II  - Áreas de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural; 
III  - Áreas de Interesse Turístico, de Esporte e de Lazer; 
IV  - outras que vierem a ser designadas. 
 
Parágrafo único. O poder público municipal deve garantir livre acesso à circulação de 
pedestres mediante caminhos e servidões públicas nas Áreas de Preservação Permanente, de 
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural e de Interesse Turístico, de Esporte e de 
Lazer. 

 
SUBSEÇÃO I 

 DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE  

 
Art. 24. As Áreas de Preservação Permanente são as porções do território urbano que têm 
o objetivo de proteger as formações florestais e demais formas de vegetação natural, no 
sentido de constituírem bens de interesse comum a todos os habitantes de Pinhal Grande. 
 
§ 1° - Os direitos de propriedade sobre as áreas e a vegetação nela existentes são exercidos 
com as limitações estabelecidas pela legislação pertinente. 
 
§ 2° - As Áreas de Preservação Permanente têm limitação radical da ocupação, estando 
proibidos a descaracterização, o parcelamento do solo e as edificações, ressalvados os usos 
públicos de caráter coletivo, prevendo-se a recuperação paisagística onde se fizer necessária. 
 
§ 3° - Nas Áreas de Preservação Permanente, são prioridades: 
I - a proteção e a manutenção das vegetações e da fauna; 
II - o repovoamento vegetal, onde necessário. 
 
Art. 25. São declaradas Áreas de Preservação Permanente: 
l - as faixas marginais de 30 (trinta) metros de largura ao longo dos cursos d'água; 
II -  as faixas de 30 (trinta) metros às margens de lagos, lagoas ou reservatórios de água 
naturais ou artificiais; 
III -  as áreas de 50 (cinqüenta) metros de raio ao redor das nascentes, olhos d'água e 
vertedouros, qualquer que seja a sua situação topográfica e mesmo que sejam intermitentes; 
IV -  as encostas com declividade superior a 45° (quarenta e cinco graus), equivalentes a 
100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
V - os banhados situados em áreas não efetivamente ocupadas; 
VI - as porções da Zona Urbana recobertas de vegetação nativa; 
VIl -  outras que vierem a ser designadas. 

 
Parágrafo único. Nas Áreas de Preservação Permanente, as florestas e outras formas de 
vegetação natural só podem ser suprimidas com prévia autorização do Poder Executivo 
Federal, nos casos de necessidade à execução de obras, planos, atividades ou projetos de 
utilidade pública ou interesse social, conforme legislação federal especifica. 



 
Art. 26. A construção de canalizações fluviais ou pavimentação lateral a qualquer curso 
d'água somente pode ser implantada na Zona Urbana após a realização de estudos 
geotécnicos e geomorfológicos das condições hidrodinâmicas do fluxo da corrente. 
 
§ 1°. O aterro, o estreitamento, o represamento, a obstrução ou o desvio de qualquer curso 
d'água do território urbano somente podem ser feitos sob licença prévia do poder público e 
após estudo de impacto ambiental e comprovação da real necessidade, em conformidade com 
a legislação pertinente. 
 
§ 2°. A administração municipal deve manter controle periódico e retirada de entulhos nas 
canalizações e cursos d'água da Zona Urbana. 

 
SUBSEÇÃO II 

 DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO DO  
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL  

 
Art. 27. As Áreas de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural  são as porções do 
território municipal destinadas a resguardar e conservar edificações ou conjunto ou 
referenciam a identidade e a memória dos habitantes de Pinhal Grande. 
 
§ 1°. Fica vedada a demolição, desfiguração ou modificação, no todo ou em parte, de 
qualquer edificação declarada de Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Pinhal 
Grande, exceto com autorização por escrito do poder público municipal, sob parecer do órgão 
municipal competente. 
 
§ 2°. Os entornos de ambientação designados dependem de autorização especial do poder 
público municipal para construção ou reforma, que não podem exceder em altura nem 
prejudicar de qualquer maneira a ambiência do(s) prédio(s) tombados(s). 
 
§ 3°. Os sítios, monumentos e edificações devem ser declarados pelo poder público 
municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural, em legislação específica. 
 
§ 4° - Para a preservação das edificações incluídas no Patrimônio Histórico e Cultural do 
Município de Pinhal Grande pode ser adotada a transferência do direito de construir. 
 
Art. 28. É condicionada a parecer prévio de instituição de Proteção do Patrimônio Histórico e 
Cultural a licença para reforma ou demolição de edificação construída há mais de cinqüenta 
anos, a ser concedida pelo órgão municipal competente. 

 
Art. 29. São Áreas do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade de Pinhal Grande: 
I - as que vierem a ser designadas. 
 

SUBSEÇÃO III 
DAS ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO,  

DE ESPORTE E DE LAZER 
 
Art. 30. As Áreas de Interesse Turístico, de Esportes e de Lazer são as porções contínuas 
do território urbano, compreendendo ou não parte ou partes de outras Áreas Especiais, a 



serem preservadas e valorizadas no sentido cultural e natural, destinadas à realização de 
planos e projetos de desenvolvimento turístico. 
 
§ 1°. Nas Áreas de Interesse Turístico, de Esportes e de Lazer, a ocupação do solo com fins 
residenciais é restringida e são prioritários os usos públicos de turismo e lazer e onde o poder 
público incentiva a instalação de equipamentos de esportes e recreação. 
§ 2°. Os usos devem respeitar os critérios de proteção aos ecossistemas, não interferindo em 
outras Áreas Especiais onde se interpõem ou justapõem. 
 
§ 3°. O repovoamento vegetal e o ajardinamento são prioridades onde se fizerem necessários. 
 
Art 31. São Áreas de Interesse Turístico, de Esportes e de Lazer, na cidade de Pinhal 
Grande: 
I - as praças existentes; 
II -  outras que vierem a ser designadas. 
 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 32. Os casos que não encontrarem previsão nesta Lei serão resolvidos mediante 
aplicação supletiva de Legislação Federal e Estadual pertinente e princípios constitucionais e 
gerais de direito. 
 
Art. 33. O Poder Executivo poderá regulamentar por Decreto, qualquer dispositivo desta Lei 
 
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 06 de agosto de 2003. 
 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
   Secretário Geral do Município 


