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CAMINHO DO
 OURO

   Comporão a mesa: Marcos Sorrentino 
(diretor nacional de Educação Ambiental do 
Ministério do Meio Ambiente, o escritor 
Carlos Rodrigues Brandão, Sandro Tonso 
(professor de Educação Ambiental, da 
Unicamp), Sérgio Bueno da Fonseca 
(coordenador da Agenda 21 Brasil), 
Domingos Oliveira (Rede DLIS Paraty) e 
Amaury Barbosa (presidente do Comitê 
Executivo Pró Unesco para a candidatura de 
Paraty ao título de Patrimônio Mundial).

   Dia 12 de agosto, às 18 horas, no 
LEPAC (Laboratório de Estudos e 
Pesquisa em Artes e Ciências da Unicamp.  
   Rua João Guimarães Rosa, s/n - Bairro 
Portal de Paraty  

Entrada Franca

MESA: Reflexão sobre 
Educação, Turismo, Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável.
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        omemorando os seis anos do Fórum            
DLIS e os três anos do Marco da Estrada 
Real e de revitalização do Caminho do 
Ouro, a Rede DLIS de Paraty promoverá dia 
sete de agosto, às 18 horas na Casa da 
Cultura um fórum com o objetivo de: 
realinhar e oficializar as parcerias para 
atualização do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável de Paraty-Agenda 21; 
reestruturação do projeto de Revitalização 
do Caminho do Ouro e avaliação do projeto  
Roteiros Turísticos de Paraty. 
   O Plano de DLIS de Paraty (pág. 3), 
elaborado em 2000 é o marco de uma nova 
estrada que amarrada ao fio da meada de 
sua missão, políticas e metas tem nos 
permitido, não só debatermos os problemas 
do município, mas participarmos da 
elaboração e condução política de 
propostas e projetos como: Orçamento 
Participativo, Agroecoturismo, Médico de 
Família,  Revitalização da Casa da Cultura, 
Saneamento Ambiental, Plano de Governo 
das Comunidades, Plano Diretor, Caminho 
do Ouro... 
   A revitalização do Caminho do Ouro é um 
dos exemplos concretos da importância 
projeto DLIS de Paraty porque, além de 
gerar empregos na área de Turismo 
Ecológico, identifica e preserva os recursos 
naturais, resgata a história do “Ciclo do 
Ouro”, agrega valor ao turismo da Região 
pela sua visibilidade nacional como marco 
da Estrada Real e no contexto internacional 
é ponto de suporte no dossiê encaminhado 
para Unesco, com o qual Paraty pleiteia o 
título de Patrimônio da Humanidade.
   Para finalizar o evento será apresentado 
um belíssimo vídeo sobre a Carta da Terra 
que, em síntese traduz:  
   “Que o nosso tempo seja lembrado pelo 
despertar de uma nova reverência face à 
vida, pelo compromisso firme de alcançar a 
sustentabilidade, a intensificação da luta 
pela justiça e pela paz, e a alegre 
celebração da vida.” (Veja pág. 2)
                                

Oficialização da Rede DLIS de Paraty
Três anos de Revitalização do Caminho do Ouro

Geor -  Roteiros Turísticos
Vídeo - A Carta da Terra



    PREÂMBULO
   Estamos diante de um momento crítico 
na história da Terra, numa época em que a 
humanidade deve escolher o seu futuro. À 
medida que o mundo torna-se cada vez 
mais interdependente e frágil, o futuro 
enfrenta, ao mesmo tempo, grandes 
perigos e grandes promessas. Para seguir 
adiante, devemos reconhecer que, no 
meio da uma magnífica diversidade de 
culturas e formas de vida, somos uma 
família humana e uma comunidade 
terrestre com um destino comum. 
Devemos somar forças para gerar uma 
sociedade sustentável global baseada no 
respeito pela natureza, nos direitos 
humanos universais, na justiça econômica 
e numa cultura da paz. Para chegar a este 
propósito, é imperativo que nós, os povos 
d a  Te r r a ,  d e c l a r e m o s  n o s s a  
responsabilidade uns para com os outros, 
com a grande comunidade da vida, e com 
as futuras gerações.

   Terra, Nosso Lar
  A humanidade é parte de um vasto 
universo em evolução. A Terra, nosso lar, 
está viva com uma comunidade de vida 
única. As forças da natureza fazem da 
existência uma aventura exigente e 
incerta, mas a Terra providenciou as 
condições essenciais para a evolução da 
vida. A capacidade de recuperação da 
comunidade da vida e o bem-estar da 
humanidade dependem da preservação 
de uma biosfera saudável com todos seus 
sistemas ecológicos, uma rica variedade 
de plantas e animais, solos férteis, águas 
puras e ar limpo. O meio ambiente global 
com seus recursos finitos é uma 
preocupação comum de todas as 
pessoas. A proteção da vitalidade, 
diversidade e beleza da Terra é um dever 
sagrado.

   A Situação Global
   Os padrões dominantes de produção e 

consumo estão causando devastação 
ambiental, redução dos recursos e uma 
massiva ext inção de espécies.  
Comunidades estão sendo arruinadas. 
Os benefícios do desenvolvimento não 
estão sendo divididos eqüitativamente e 
o fosso entre ricos e pobres está 
aumentando. A injustiça, a pobreza, a 
ignorância e os conflitos violentos têm 
aumentado e são causa de grande 
sofr imento. O crescimento sem 
precedentes da população humana tem 
sobrecarregado os sistemas ecológico e 
social. As bases da segurança global 
estão ameaçadas. Essas tendências são 
perigosas, mas não inevitáveis.

   Desafios Para o Futuro
   A escolha é nossa: formar uma aliança 
global para cuidar da Terra e uns dos 
outros, ou arriscar a nossa destruição e a 
da diversidade da vida. São necessárias 
mudanças fundamentais dos nossos 
valores, instituições e modos de vida. 
Devemos entender que, quando as 
necessidades básicas forem atingidas, o 
desenvo lv imen to  humano  se rá  
primariamente voltado a ser mais, não a 
ter mais. Temos o conhecimento e a 
tecnologia necessários para abastecer a 
todos e reduzir nossos impactos ao meio 
ambiente. O surgimento de uma 
sociedade civil global está criando novas 
oportunidades para construir um mundo 
democrático e humano.
N o s s o s  d e s a f i o s  a m b i e n t a i s ,  
econômicos, políticos, sociais e 
espirituais estão interligados, e juntos 
podemos forjar soluções includentes.

   Responsabilidade Universal
  Para realizar estas aspirações, 
devemos decidir viver com um sentido de 
r e s p o n s a b i l i d a d e  u n i v e r s a l ,  
i d e n t i f i c a n d o - n o s  c o m  t o d a  a  
comunidade terrestre bem como com 
nossa comunidade local. Somos, ao 
mesmo tempo, cidadãos de nações 
diferentes e de um mundo no qual a 
dimensão local e global estão ligadas. 
C a d a  u m  c o m p a r t i l h a  d a  
responsabilidade pelo presente e pelo 
futuro, pelo bem-estar da família humana 
e de todo o mundo dos seres vivos. O 
espírito de solidariedade humana e de 
parentesco com toda a vida é fortalecido 
quando vivemos com reverência o 
mistério da existência, com gratidão pelo 
dom da vida, e com humildade 
considerando em relação ao lugar que 
ocupa o ser humano na natureza.

   Necessitamos com urgência de uma 
visão compartilhada de valores básicos 
para proporcionar um fundamento ético à 
comunidade mundial emergente. 
Portanto, juntos na esperança, 
afirmamos os seguintes princípios, todos 
interdependentes, visando um modo de 
vida sustentável como critério comum, 
através dos quais a conduta de todos os 
indivíduos, organizações, empresas, 
governos, e instituições transnacionais 
será guiada e avaliada.

   PRINCÍPIOS
   I. RESPEITAR E CUIDAR DA 
COMUNIDADE DA VIDA

   1. Respeitar a Terra e a vida em toda 
sua diversidade.
   2. Cuidar da comunidade da vida 
com compreensão, compaixão e 
amor.
   3 .  Constru i r  soc iedades 
democráticas que sejam justas, 
participativas, sustentáveis e 
pacíficas.
   4. Garantir as dádivas e a beleza da 
Terra para as atuais e as futuras 
gerações.
    
   Para poder cumprir estes quatro 
amplos compromissos, é necessário:

   II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA

   5. Proteger e restaurar a integridade 
dos sistemas ecológicos da Terra, 
com especial preocupação pela 
diversidade biológica e pelos 
processos naturais que sustentam a 
vida.
  6. Prevenir o dano ao ambiente como 
o melhor método de proteção 
ambiental e, quando o conhecimento 
for limitado, assumir uma postura de 
precaução.
 7. Adotar padrões de produção, 
consumo e reprodução que protejam 
as capacidades regenerativas da 
Terra, os direitos humanos e o bem-
estar comunitário.
8 .  A v a n ç a r  o  e s t u d o  d a  
sustentabi l idade ecológica e  
promover a troca aberta e a ampla 
a p l i c a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  
adquirido.

   III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA

  9. Erradicar a pobreza como um 
imperativo ético, social e ambiental.
 10. Garantir que as atividades e 
instituições econômicas em todos os 
níveis promovam o desenvolvimento 
humano de forma eqüitativa e 
sustentável.
   11. Afirmar a igualdade e a eqüidade 
de gênero como pré-requisitos para o 
desenvolvimento sustentável e 
assegurar o acesso universal à 
educação, assistência de saúde e às 
oportunidades econômicas.
  12. Defender, sem discriminação, os 
direitos de todas as pessoas a um 
ambiente natural e social, capaz de 
assegurar a dignidade humana, a 
saúde corporal e o bem-estar 
espiritual, concedendo especial 
atenção aos direitos dos povos 
indígenas e minorias.

   IV.DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E 
PAZ

  13. Fortalecer as instituições 
democráticas em todos os níveis e 
proporcionar-lhes transparência e 
prestação de contas no exercício do 
governo, participação inclusiva na 
tomada de decisões, e acesso à 
justiça.

governo, participação inclusiva na 
tomada de decisões, e acesso à 
justiça.
   14. Integrar, na educação formal e na 
aprendizagem ao longo da vida, os 
conhecimentos, valores e habilidades 
necessárias para um modo de vida 
sustentável.
   15. Tratar todos os seres vivos com 
respeito e consideração.
   16. Promover uma cultura de 
tolerância, não violência e paz.

    O CAMINHO ADIANTE

   Como nunca antes na história, o 
destino comum nos conclama a buscar 
um novo começo. Tal renovação é a 
promessa dos princípios da Carta da 
Terra. Para cumprir esta promessa, 
temos que nos comprometer a adotar e 
promover os valores e objetivos da Carta.

   Isto requer uma mudança na mente e 
no coração. Requer um novo sentido de 
i n t e r d e p e n d ê n c i a  g l o b a l  e  d e  
responsabilidade universal. Devemos 
desenvolver e aplicar com imaginação a 
visão de um modo de vida sustentável 
aos níveis local, nacional, regional e 
global. Nossa diversidade cultural é uma 
herança preciosa, e diferentes culturas 
encontrarão suas próprias e distintas 
formas de realizar esta visão. Devemos 
aprofundar expandir o diálogo global 
gerado pela Carta da Terra, porque 
temos muito que aprender a partir da 
busca
iminente e conjunta por verdade e 
sabedoria.

   A vida muitas vezes envolve tensões 
entre valores importantes. Isto pode 
significar escolhas difíceis. Porém, 
necessitamos encontrar caminhos para 
harmonizar a diversidade com a unidade, 
o exercício da liberdade com o bem 
comum, objetivos de curto prazo com 
metas de longo prazo. Todo indivíduo, 
família, organização e comunidade têm 
um papel vital a desempenhar. As artes, 
as ciências, as religiões, as instituições 
educativas, os meios de comunicação, 
as empresas, as organizações não-
governamentais e os governos são todos 
chamados a oferecer uma liderança 
criativa. A parceria entre governo, 
sociedade civil e empresas é essencial 
para uma governabilidade efetiva.

    Para construir uma comunidade global 
sustentável, as nações do mundo devem 
renovar seu compromisso com as 
Nações Unidas, cumprir com suas 
obrigações respeitando os acordos 
internacionais existentes e apoiar a 
implementação dos princípios da Carta 
da  Ter ra  com um ins t rumento  
internacional legalmente unificador 
q u a n t o  a o  a m b i e n t e  e  a o  
desenvolvimento.

   Que o nosso tempo seja lembrado pelo 
despertar de uma nova reverência face à 
vida, pelo compromisso firme de 
a lcançar  a  sustentab i l idade,  a  
intensificação da luta pela justiça e pela 
paz, e a alegre celebração da vida.

A CARTA DA TERRA2

Com o objetivo de sensibilizar professores 
e alunos da rede municipal Para uma 
reflexão sobre “para que estamos 
educando” e o que significa 
Desenvolvimento Local Integrado e 
Sustentável (DLIS) na era da incerteza, 
estamos publicando parcialmente a Carta 
da Terra e disponibilizando para escolas 
uma copia do Vídeo sobre a mesma e um 
banco de dados com matéria sobre o 
desenvolvimento sustentável de Paraty. Os 
interessados podem solicitar pelo e-mail 
flitoral@paratyweb.com.br

Produzido e editado por Publicação 
Comunicação e Editoração PCE Ltda ME
Estrada da Gávea, 847/Loja 110 -
São Conrado  Rio de Janeiro  RJ
Tel.: (21) 8797-4629  comercial@jornal-
icone.com.br -
 Contato em Paraty : Tel.:3371-9082 
(Domingos Oliveira) 
flitoral@paratyweb.com.br
Jornalista Responsável: Carlos Dei - Reg. 
15.173 MTb-RJ
Tiragem: 3 mil exemplares



PLANO DLlS de Paraty Paraty participa do I Encontro Regional 
da Rede de Agendas 21

    Plano DLIS

  O presente trabalho teve como objetivo 
diagnosticar, identificar e sugerir projetos e 
programas para melhorar o desenvolvimento 
sustentável do município de Paraty. O grupo 
que o elaborou foi constituído de segmentos 
heterogêneos da população economicamente 
ativa de forma que tivesse a maior 
representatividade dos anseios e necessidades 
mais prementes da comunidade

CONTRIBUIÇÕES DO FÓRUM AO 
DIAGNÓSTICO LOCAL
Controle ineficiente da atividade pesqueira por 
parte dos órgãos responsáveis;
Inexistência de estatística pesqueira confiável 
que retrate dados de produção e exercício da 
atividade no Município. Falta de censo 
pesqueiro;
Baixo rendimento da atividade pesqueira e falta 
de incentivo à atividades alternativas de 
produção (ex: maricultura);
Inexistência de zoneamento marinho que defina 
os diversos usos do mar, diminuindo assim os 
conflitos já existentes no Município (ex: Ilha dos 
Cocos);
Decadência das agriculturas tradicionais: 
banana, mandioca, etc.;
Crescimento urbano desordenado da cidade e 
das comunidades, tais como, Corisco, Barra 
Grande, Ponte Branca, etc;
Baixo índice de gerenciamento integrado ou 
consorciado do potencial agro-florestal, pela 
desarticulação dos trabalhos de apoio e 
assistência técnica ao desenvolvimento rural 
sustentável;
Turismo receptivo deficitário;
Desarticulação dos produtores do setor 
primário;
Exigência crescente de conhecimento de língua 
estrangeira para todos os profissionais do ramo 
turístico;
Longa tramitação do novo plano diretor do 
município;
Oferta insuficiente de profissionais para 
manutenção de barcos;
Acesso dificultado ao crédito produtivo por 
problemas de regularização fundiária;
Qualificação inadequada dos marinheiros civis 
para as novas exigências profissionais;
Época inadequada e atrasos no recebimento da 
ajuda de custo, pela inatividade no período do 
defeso do camarão, segundo a comunidade de 
pescadores;
Desarticulação das iniciativas locais;
Informalidade do setor aguardente e derivados 

de cana de açúcar;

INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO EM 
ANDAMENTO IDENTIFICADAS PELO 
FÓRUM

Plano de manejo do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina 
Plano de Gestão da Área de Proteção Ambiental do 
Cairuçú e da Reserva Ecológica da Juatinga 
(corresponde a 30% da área do município)
Projeto Cairuçú de educação ambiental:
Capacitação de professores e coleta seletiva de 
lixo na APA do Cairuçu;
Viveiro  Jequitibá;
Cursos de lideranças ambientais
Projetos de educação ambiental 
Recuperação dos recursos pesqueiros do Saco do 
Mamanguá
Arborização do acostamento da rodovia Rio  
Santos
Base Científica e  Ambiental da Pedra Branca
Consti tuição de uma organização não 
governamental interessada na defesa do 
CAXADAÇO-BOCAÍNA-MAR;
Projeto Agro-Eco-Turismo;
Centro de referência ambiental em devolução de 
animais silvestres
Projeto de Trilha do quilombo do Campinho
Projeto “ Vivendo com a mata”
Capacitação para o manejo da caixeta
Sítio Histórico-ecológico Caminho do Ouro
Conselhos Municipais
Certificação de qualidade - QUALI COSTA 
VERDE
Sindicato dos Guias de Turismo  subseção Costa 
Verde
Projeto de levantamento e colocação do produto 
turístico Paraty.
Associação de Barqueiros de Paraty  ABAPA
Associação dos Proprietários de Escunas e 
Saveiros de Paraty
Portal de Paraty  Centro de Informações
Sites de Paraty 
Assoc. dos amigos da cultura e resgate da tradição 
e do folclore de Paraty
Assoc. dos produtores de arte e artesanato de 
Paraty
Resgate da tradição dos Quilombos
Resgate das danças de Tarituba
Grupo de animadores Culturais
Músicas regionais;
Escritores locais;
Disseminação do plantio de Palmito e Maracujá
Indústria para produção de insumos orgânicos em 
mini-usinas 
Cooperativa de jardinagem
Projetos de incentivo à maricultura 
Assoc. de produtores de aguardente de Paraty
Coleta seletiva e reciclagem de lixo

METAS
Revisar e votar o Plano Diretor do município até 
31/12/2001
Realizar obras de saneamento básico até 2004
Implantar a Cooperativa de Produtores de Pescado 
até 6 meses após a apresentação do Plano;
Apoiar a realização de uma feira de cultura e artes 
de Paraty no período de um ano (julho de 2001)
Fazer o detalhamento dos diversos projetos do 
plano até dezembro de 2000;
Realizar reunião pública para completar 
caracterização do turismo até outubro de 2000, 
juntamente com COMTUR, SEBRAE e SOS 
MATA ATLÂNTICA;
Realizar reunião pública para completar 
caracterização do para ambientes marinhos, e 
estabelecer o zoneamento até dezembro de 2000;
Fazer o estudo de viabilidade para implantação de  
projeto piloto de maricultura em 6 meses após a 
definição do zoneamento dos ambientes marinhos;

um projeto piloto de maricultura em 6 meses 
após a definição do zoneamento dos ambientes 
marinhos;
Selecionar e definir uma área adequada para 
naufrágio ( criação de um recife artificial) em até 
6 meses após a definição do zoneamento dos 
ambientes marinhos;
Definir até outubro/2000 as necessidades do 
mercado para os cursos de capacitação 
profissional;
Apoiar a realização da capacitação de lideranças 
comunitárias até dez 2000;
Fazer o mapeamento das trilhas da Cabeça do 
Índio, Laranjeiras / Pouso até outubro/2000;
Implantar a coleta seletiva da APA até dez/2000;
Apoiar a iniciativa do COMAMP de promover 
reunião pública para debater a situação do lixão 
no município até setembro/2000
Editar e publicar o Guia Turístico de Paraty até 
setembro de 2001;
Apoiar a realização de dois cursos da escola de 
marinharia até março de 2001;
Implementar até março de 2001 as ações 
propostas no programa de incentivo à 
agricultura ecológica nas comunidades de 
Taquari, Corisco e São Roque.

ESTRATÉGIAS
Articular as comunidades periféricas e as 
isoladas;
Melhorar as formas e os meios de comunicações 
entre as  comunidades;
Desenvolver uma linguagem mais adequada 
para o relacionamento com as comunidades 
loca is ,  p rocurando es tabe lecer  uma 
comunicação mais eficiente e estimulando a 
participação nas organizações e atividades de 
caráter coletivo;
 Promover processos de capacitação das 
comunidades nos temas de elaboração de 
projetos e captação de recursos;
Incentivar projetos de maricultura de manejo 
sustentável, criando uma alternativa para 
complementação de renda das famílias de 
pescadores;
Promover a conscientização dos pescadores 
para a realização de ações de fiscalização nas 
áreas em que atuam;
Recuperar as área degradas, marinhas e 
terrestres;
Estimular e apoiar as iniciativas de Agro-eco-
turismo;

PROJETOS
1 - A maricultura como alternativa de geração de 
emprego e renda; 2 - Cultura, folclore, artes e 
artesanato; 3 - Escola de marinharia; 4 -
P rograma  de  incen t ivo  à  p rodução  
agroecológica em paraty -  agroecoturismo; 5 - 
Beneficiamento da banana de paraty; 6 - 
Capacitação dos produtores rurais; 7 - Produção 
de insumos para a agricultura ecológica; 8 -
Caracterização da situação de infra estrutura e 
operação do turismo; 9 -Coleta seletiva de lixo 
nas comunidades costeiras; 10 -Cooperativa 
pesqueira; 11 - guia turístico;12 -Campanha de 
valorização da cultura e história locais; 13 - 
Qualidade de paraty; 14 - Implantação de trilhas 
e roteiros turísticos e ecológicos: trilha 
laranjeiras/sono -  pouso, na reserva ecológica 
da juatinga; 15 - Implantação de trilhas e roteiros 
turísticos e ecológicos- Trilha da cabeça do 
índio; 16 -Caracterização da situação dos 
ambientes marinhos; 17 -Posto de informação 
ambiental  na praia do caxadaço e praia do  
meio; 18 - Coleta seletiva de lixo nas 
comunidades costeiras; 19 -Zoneamento dos 
ambientes marinhos; 20 - Recifes artificiais & 
naufrágios; 21 - Capacitação profissional; 22 -
Capacitação de lideranças comunitárias; 23 -
Capacitação de professores; 24 - Qualificação 
profissional

3

   Em Junho de 2000, com o objetivo de 
encontrar soluções para o desenvolvimento do 
município de Paraty, o Sebrae, através do 
Proder em convênio com a Prefeitura 
Municipal, realizou um encontro entre os 
diversos segmentos econômicos e profissionais 
da cidade, sob orientação do consultor da 
Fundação Getúlio Vargas, Marco Aurélio de 
Barros, no período de junho a agosto de 2000. 
   Nesse encontro formou-se um Fórum de 
Desenvolvimento Local, composto por 21 
representantes de entidades civis mais 01 
representante da Prefeitura, Sebrae, Acip, 
Comamp e 01 representante da comunidade 
caiçara, que formam a equipe de coordenação. 
Com base num diagnostico do município feito 
pela Data Uf o Grupo constituído faz a 
atualização do Diagnóstico, levantamento de 
Iniciativas em desenvolvimento e elabora o 
Plano de Ação DLIS. A publicação deste plano 
nos possibilita ver o que de concreto foi 
construído pela Rede DLIS de Paraty neste seis 
anos e o que precisa ser atualizado.

   Coordenado pelo Instituto Vitae 
Civilis, em parceria com outras cinco 
ongs integrantes do  Fórum Brasileiro de 
Ongs - FBOMS e Movimentos Sociais 
p a r a  o  M e i o  A m b i e n t e  e  o  
Desenvolvimento com apoio do 
Ministério do Meio Ambiente, foi 
realizado entre os dias 28 a 30 de junho 
em São Vicente (SP) o primeiro 
encontro regional da Rede de Agendas 
21.
    Em linhas gerais, a Rede Brasileira de 
Agendas 21 Locais visa a promover a 
integração e o intercâmbio de 
experiências de prefeituras, empresas, 
associações da sociedade civil e na 
elaboração e implementação de 
Agendas 21 Locais em todas as cinco 
regiões do País.
   Aproximadamente 100 pessoas 
participaram do encontro, vários deles 
representantes de 32 dos 64  processos 
de Agenda 21 dos estados do Espírito 
Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de 
Janeiro. 
 Participantes e observadores do 
encontro do Sudeste, de governos locais, 
empresas e de entidades da sociedade 
civil, discutiram, em seis grupos de 
trabalho, diversas questões de como 
organizar e consolidar o funcionamento 
da Rede. Por exemplo,desde a realização 
de encontros regionais e nacional 
per iódicos ,  as  fe r ramentas  de  
comunicação eletrônica e impressa e o 
funcionamento de grupos de trabalho e 
de equipe de articulação da rede.As 
p r o p o s t a s  d i s c u t i d a s  s e r ã o  
sistematizadas e apresentadas com as 
propostas das demais regiões no 
Encontro Nacional da Rede, entre os 
dias 16 e 18 de agosto, em Brasília.
   Paraty, juntamente com Rio de Janeiro  
São Paulo, Guarulhos, São João Del Rei, 
São Vicente, compuseram o Grupo 
quatro de trabalho  entre as Observações 
Relevantes o grupo apresenta processos 
expressivamente diversos tendo com 
maior contraponto: Paraty e São João 
Del Rei. Enquanto Paraty encontra-se 
e m  u m a  f a s e  a v a n ç a d a  d e  
i m p l e m e n t a ç ã o  d o  P l a n o  d e  
D e s e n v o l v i m e n t o ,  i n c l u s i v e  
processando uma revisão do mesmo   
Rede DLIS,  São João Del Rei ainda não 
iniciou, na prática, o processo, apesar de 
ter uma Lei que institui o Fórum da 
A g e n d a  2 1 ,  a p r o v a d a  s e m  o  
conhecimento da população 
   Entre as preocupações do grupo está o 
aspecto teórico-metodológico, tanto na 
fase de diagnóstico quanto na 
elaboração do Plano de Ações, 
necessidade de formação de novas 
lideranças, importância da Agenda 21 
Escolar, do papel da educação ambiental 
e dos professores.Porém,não houve 
aprofundamento sobre a questão, ou 
seja, qual o conceito aplicado à “Agenda 
21 Escolar”?
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Desde 1999, o Condomínio Laranjeiras vem 
realizando em conjunto com organizações não-
governamentais e as comunidades no extremo 
sul do litoral do Rio de Janeiro iniciativas 
importantes para a conservação da região, que 
apresenta uma das faixas de Mata Atlântica 
mais preservadas do país.

Um primeiro passo dessa empreitada foi o 
patrocínio do fundo socioambiental do 
Condomínio Laranjeiras para viabilizar a 
parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica 
e o Ibama que resultou no trabalho de 
levantamentos do plano de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental (APA) do Cairuçu. Esse 
trabalho só foi possível devido a seu formato 
participativo, que passou a aproximar as 
comunidades locais e o Condomínio 
Laranjeiras, tendo a fundação da Associação 
Cairuçu em 2002 como um marco dessa 
relação. Reuniões, oficinas de planejamento e 
zoneamento, e diálogo com lideranças, 
empresários, proprietários, pesquisadores, 
instituições e gestores consolidaram o 
processo. 

O Plano de Manejo da APA do Cairuçu, que é 
um instrumento de gestão territorial e uso dos 
recursos naturais dessa unidade de 
conservação, foi publicado no Diário Oficial da 
União em 29/04/05. “Os obstáculos são muitos 
e se agravam em velocidade muito superior à 
de implantação do Plano”, afirma João Carlos 
Monteiro, presidente da Associação Cairuçu. “É 
preciso um real comprometimento das 
comunidades e do poder publico”, comenta 
sobre sua consolidação. Nesse sentido, um 
passo importante foi o lançamento do resumo 
executivo do Plano de Manejo da APA do 
Cairuçu, em 11/03, que é um verdadeiro guia 
para os ocupantes da região sobre como viver 
numa área de preservação ambiental.  
Presente à ocasião esteve o presidente do 
Ibama, Marcos Barros, entre outras 
autoridades, atestando a importância do Plano 
no contexto do Mosaico da Serra da Bocaina, 
que engloba a APA do Cairuçu e outras quatro 
unidades de conservação.

No extremo sul do Rio de Janeiro existe um 
verdadeiro emaranhado de áreas protegidas, 
formado nas últimas décadas por meio de 
vários decretos. Destacam-se o Parque 
Nacional (PARNA) da Serra da Bocaina (Dec. 
68.172/71 e Dec. 70.694/72), que tem seu 
nascedouro na Cabeça do Índio, em Trindade, 
e seu ponto culminante, no Pico da Macela, 
município de Cunha. A própria Área de 
Proteção Ambiental do Cairuçu, que abrange a 
porção sul do município (Dec. 89.242/83), e a 
Reserva Ecológica (RESEC) de Juatinga (Lei 
Estadual 1.859/91 e Dec. 17.981/92), que 
abrange a península e o Saco do Mamangua.

Problemas e recomendações

Os levantamentos que subsidiaram a 
elaboração do Plano de Manejo da APA do 
Cairuçu identificaram problemas que se 
agravam desde então: o parcelamento ilegal do 
solo, a urbanização descontrolada, o despejo 
irregular do lixo, o lançamento de efluentes 
domésticos nos rios, a extração ilegal de 

Uma cena comum da orla de Laranjeiras são 
os grandes barcos de pesca navegando com 
redes de arrasto. Essa atividade, que se 
estende por todo o litoral, não só põe em risco 
a biodiversidade marinha, como também 
compromete o que já foi o principal sustento 
das comunidades da região: a pesca 
artesanal. 

Para mudar essa situação, o condomínio, a 
Associação Cairuçu e as comunidades locais 
estão trabalhando em parceria para 
desenvolver um modelo de gerenciamento 
costeiro. Um exemplo disso foi o curso 
realizado de 24 a 29 de abril, na sede da 
Cairuçu, para a capacitação de guias de 
pesca esportiva. A atividade alia o 
conhecimento dos pescadores à preservação 
ambiental e tem potencial de gerar uma renda 
até cinco vezes maior do que a venda 
tradicional do pescado.

Quem explica essa relação é Roald Andretta, 
um dos professores do curso. “A maioria dos 
participantes costuma fazer a travessia de 
turistas para pontos do litoral durante a alta 
temporada. Na baixa, a pesca esportiva se 
torna uma atividade estratégica para a 
geração de renda, uma vez que tem como 
atrativo os peixes migratórios, como é o caso 
da anchova, no inverno.” 
Ao todo, 45 moradores de Trindade, Praia do 
Sono e Ponta Negra participaram do curso 
ministrado por Andretta e pelo biólogo Alec 
Zeinad, que abordaram temas como 
ecologia, marinharia, técnicas de pesque-e-
solte e uso de equipamentos, noções básicas 
de inglês, relacionamento com o turista, 
primeiros-socorros e legislação. Houve ainda 
aulas práticas em Paraty-Mirim e Trindade.

palmito juçara, a alteração da paisagem por 
construções ilegais e desproporcionais, a 
dragagem de rios e baixios, a destruição e 
aterro de manguezais; a extração ilegal de 
madeira e espécies ornamentais, bem como a 
caça e o tráfico de animais; desmatamentos, 
queimadas e desmonte de morros; abertura 
de estradas sem medidas de controle; e a 
fiscalização insuficiente das autoridades 
ambientais. 

Como conseqüência, as principais diretrizes 
de planejamento apontadas foram a 
conservação da paisagem natural e cultural 
da APA, a proteção da biodiversidade da Mata 
Atlântica e dos ecossistemas associados, a 
proteção das vilas caiçaras e da paisagem 
costeira em harmonia com a ocupação 
turística, a conservação dos sítios históricos e 
a regulamentação da ocupação urbana nas 
vilas rurais. 

Para tanto, foram propostas normas gerais 
para o uso do território da APA, além de onze 
zonas territoriais diferentes, com regras 
específicas de uso de acordo com a função 
que desempenham  preservação da vida, 
agropecuária, sítio histórico etc. -, e dez áreas 
estratégicas para a gestão da APA, de acordo 
com suas bacias hidrográficas e sua vocação 
ecológica e econômica. As ações gerenciais 
nessas dez áreas devem ser conduzidas ou 
supervisionadas pelo Ibama, segundo três 
e i x o s  f u n d a m e n t a i s :  p e s q u i s a  e  
monitoramento, gestão ambiental e gestão 
interinstitucional, que envolve ações de 
integração regional, relações públicas, 
educação ambiental e incentivo a alternativas 
de desenvolvimento sustentável.

Laranjeiras, Cairuçu e comunidades 
locais na luta pelas áreas protegidas

   A Ministra do Meio Ambiente, Marina da 
Silva, visitou Paraty e, em cerimônia na Casa 
de Cultura de Paraty, assinou com a 
Eletronuclear o termo de cessão de uso  da 
sede da Estação Ecológica de Tamoios, para o 
Ibama , termo de compromisso de 
compensação ambiental da Eletronuclear em 
investimentos no Parque Nacional da Serra 
da Bocaina e um protocolo de intenções em 
relação às obras que serão realizadas na 
estrada Paraty-Cunha na ordem de R$ 1.600 
mil a serem aplicados pela Eletronuclear, em 
dois anos.
   Na coletiva de imprensa dando seqüência à 
série de reportagens sobre Usina III sim ou 
não o Folha do Litoral perguntou à ministra  
se a  parceria entre a Eletronuclear e o 
Ministério do Meio Ambiente para 
inauguração da Estação de Tamoios 
representa uma possível liberação da Usina 
Angra III. 

   Marina Silva respondeu:
   “Não é exatamente uma parceria, o que a 
Usina Nuclear está pagando, são recursos de 
compensação ambiental, o que é uma 
obrigação para aqueles investimentos que 
tenham impactos ambientais. Isto é para a 
Usina Nuclear ou para qualquer outro 
empreendimento que tenha impacto 
ambiental e a compensação ambiental que 
está sendo destinada, de acordo com a lei para 
fazer este serviço.
Quanto ao processo de licenciamento o 
Ministério do Meio Ambiente tem uma 
posição que não basta a questão dos aspectos 
de economicidade, ainda não se tem uma 
solução adequada, segura para as questões 
dos resíduos, como é de conhecimento não 
apenas no quadro brasileiro, mas em todo 
mundo é um processo complexo que envolve 
risco tanto no processo de mineração, de 
transporte, de armazenamento, o problema 
dos rejeitos. Então é algo muito complexo, e o 
Ministério do Meio Ambiente trabalha muito 
fortemente para que se tenha outras 
alternativas de energia renováveis, para o 
suprimento necessário de energia para o 
país”.  

   No dia 27 de maio foi realizada, na 
Escola Municipal Pequenina Calixto, a 
primeira reunião pública do Projeto de 
Desenvolvimento Participativo e 
S u s t e n t á v e l  d e  C o m u n i d a d e s  
Tradicionais do Litoral Sul Fluminense. 
Este projeto, que tem o apoio financeiro 
do Programa Piloto de Proteção às 
Florestas Tropicais no Brasil, por meio do 

Projeto de Desenvolvimento Participativo
 e Sustentável de Comunidades

 Tradicionais do Litoral Sul Fluminense

subprograma Projetos Demonstrativos  
PDA, gerido pelo Ministério do Meio 
Ambiente, beneficiará nove comunidades 
rurais de Paraty. Estiveram presentes na 
reunião cerca de 40 pessoas, sendo a 
maioria formada por pequenos produtores 
rurais e lideranças comunitárias. A 
reunião também contou com a presença 
de Silvana Bastos, representante do 
Ministério do Meio Ambiente e de Renato 
Farinazzo, coordenador da Rede de 
Sementes Rio-São Paulo.
  O Projeto será executado pelo Idaco  
Instituto de Desenvolvimento e Ação 
Comunitária, em parceria com o 
Comamp, a Associação de Moradores do 
Campinho e a Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro. Serão realizadas novas 
reuniões nas comunidades beneficiadas 
com o objetivo de esclarecer a população. 
O projeto deverá durar 3 anos e terá uma 
gestão compartilhada entre as instituições 
técnico-científicas e as entidades locais, 
por meio de uma Comissão Gestora.
Informa: Rodrigo Rocha  Gerente de 
Projetos do Idaco

Usina III sim ou não?
 

(Esq.) O prefeito José Carlos Porto, a ministra do 
Meio Ambiente, Marina da Silva, e o presidente da 
Eletronuclerar, Othon Luiz pinheiro da Silva

Pesca, conservação e desenvolvimento



Câmara Municipal de Paraty
Plano Diretor de Paraty

 

2o. DISTRITO
DIA 5 DE AGOSTO
Escola Samuel Costa
(Vila Oratório)
 das 8:30 às 17:00 horas
(lanche no local)
Trindade, Vila Oratório
Sono, Ponta Negra
Pouso da Cajaíba, Calhaus
Mamanguá, Paraty- Mirim
Cabral, Pedras Azuis, Campinho
Independência, Novo Horizonte
Patrimônio
Transporte oferecido gratuitamente pela 
Colitur
Ida: Saída às 7 horas da rodoviária
Volta: Saída às 17 horas da V. Oratório 
Itinerário: BR 101, entrando no Paraty-Mirim, 
Patrimônio e Trindade.

3o. DISTRITO
DIA 22 DE JULHO
Escola José Carlos Porto
(Taquari)
 das 8:30 às 17:00 horas
(lanche no local)
Chapéu de Sol
Tarituba
Vila São Vicente de Tarituba
São Gonçalo
Taquari, Areal do Taquari
São Roque
Barra Grande
Serraria
Transporte oferecido gratuitamente pela 
Colitur
Ida: Saída às 7 horas da rodoviária
Volta: Saída às 17 horas do Taquari 
Itinerário: BR 101, entrando na Serraria, Barra 
Grande, São Roque e Tarituba.

REUNIÕES TEMÁTICAS
Auditório do Corpo de Bombeiros
(Av. Roberto Silveira)
 das 9:00 às 17:00 horas
(lanche no local)
JULHO
DIA   TEMA
07       Educação, Esporte e Lazer
14       Segurança e Transporte
21       Saúde e Ação Social
28       Gestão Ambiental e Saneamento
AGOSTO
DIA    TEMA
04       A presença do IPHAN no           
município
18      Política Habitacional
25     Audiência Pública

A importância do Plano Diretor para as comunidades

Plano Diretor de Paraty

ApoioRealização 

II Revisão 

Participe! 
Esta é pra valer.  

Câmara Municipal de Paraty COMAMP

Núcleo Estadual RJ 
da Campanha Plano 
Diretor Participativo

   O Plano Diretor é uma exigência da 
Constituição Federal, reafirmada  pelo Estatuto 
da Cidade-Lei Federal 10.257/2001, que obriga 
os mnicípios com mais de 20 mil habitantes a 
elaborarem ou revisarem e aprovarem os seus 
Planos Diretores até 10/10/2006, sob pena dos 
prefeitos incorrerem em improbidade 
administrativa nos termos da Lei  nº 8429,  de 
02.06.1992.

  É uma Lei aprovada pela Câmara de 
Vereadores, com a participação ativa da 
sociedade. É o principal instrumento da  política 
urbana, que deve orientar as políticas e 
programas para o desenvolvimento  e o 
funcionamento da Cidade.

  O Plano Diretor deve garantir habitação de 
qualidade, saneamento ambiental, transporte e 
mobilidade, trânsito seguro, hospitais e postos 
de saúde, escolas e equipamentos de lazer, para 
que todos possam morar, trabalhar e viver com 
dignidade.
   O Plano Diretor é parte do processo de 
planejamento municipal, e deve ser o norteador 
dos Planos Plurianuais (PPA) de investimentos 
dos governos locais, da lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária.
   Além disso, o Plano Diretor deve abranger 
todo o território municipal

  O Plano Diretor não é um instrumento apenas 
técnico: a participação da população é 
fundamental para que os seus objetivos sejam 
atingidos. A elaboração do Plano Diretor deve 
ser um processo informativo, participativo e 
formador de cidadãos! 

   Reprodução da publicação do Núcleo 
Estadual RJ, da Campanha Plano Diretores 
Participativos

O que é o Plano Diretor?

incidem sobre os lotes e suas construções, além 
daquelas constantes das diretrizes fixadas;
VII. Enumeração e descrição dos equipamentos 
urbanos e comunitários existentes.

Art. 312 - Organizado e montado de acordo com as 
exigências desta Lei, o projeto será encaminhado a 
Prefeitura que o submeterá a apreciação e análise do 
IPHAN e, quando for o caso dos demais órgãos 
competentes.

Art. 313 - Recebido o projeto de loteamento, a 
Prefeitura Municipal  procederá ao exame das 
plantas e do memorial descritivo, podendo recusar as 
áreas a que se referem os arts. 250 a 253 e escolher 
outras, bem como exigir modificações no sistema 
viário do  loteamento.

Art. 314 - A Prefeitura Municipal disporá de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data de entrega 
do projeto definitivo à Prefeitura Municipal pelos 
órgãos competentes estaduais e federais envolvidos, 
para pronunciar-se sobre a aprovação do projeto.
Parágrafo Único - No caso em que o projeto de 
loteamento entre em exigência por parte da 
Prefeitura Municipal, será suspensa a contagem dos 
90 (noventa) dias de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 315 - No ato de aprovação pela Prefeitura 
Municipal do projeto de loteamento referido no 
artigo anterior, o loteador assinará Termo de 
Compromisso no qual se obrigará a executar, à 
própria custa, no prazo fixado pela Prefeitura 
Municipal, não superior a 3 (três) anos, as obras e os 
compromissos referidos no artigo 243.

Art. 316 - O pagamento das taxas e emolumentos 
correspondentes à fiscalização das obras será devido 
após a aprovação do respectivo projeto, mesmo que 
estas não tenham início imediato.

Art. 317 - A Prefeitura Municipal somente expedirá 
o alvará para as obras do parcelamento após o 
pagamento das taxas e dos emolumentos devidos, 
assinado o Termo de Compromisso e feita a escritura 
de caução mencionados nos arts.246 e 247,  
respectivamente.

Art. 318 - Aprovado o projeto do loteamento ou de 
desmembramento, o loteador deverá submete-lo ao 
registro imobiliário  dentro de 180 (cento e oitenta) 
dias, sob pena de caducidade da aprovação , 
acompanhado da respectiva documentação, 
conforme determina a Lei Federal 6.766 de 19 de 
dezembro de 1979.

Art. 319 - A licença para a construção de edificações 
nos lotes poderá ser expedida paralelamente á 
execução das obras a que se refere o art. 243, desde 
que requerida pelo proprietário e deferida pela 
Prefeitura Municipal, que a condicionará a que 
estejam concluídas, no mínimo:
I. A execução das vias de circulação do loteamento;
II. A demarcação dos lotes, quadras e logradouros;
III. As  obras de escoamento das águas pluviais.

Parágrafo Único - O “Habite-se” das edificações nos 
lotes fica condicionado no entanto a conclusão e à 
aceitação das obras a que se refere o art. 243.

Art. 320 - Tendo o loteador realizado todas as obras e 
serviços exigidos, a Prefeitura Municipal, a 
requerimento do loteador e após a vistoria pelo órgão 
municipal competente, liberará a área caucionada, 
mediante expedição de auto de vistoria e alvará de 
aprovação.

Art.  321  - Desde a data do registro do loteamento, 
passam a integrar o domínio do Município as vias e 
praças, os espaços livres e as áreas destinadas a 
edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, 
constantes do projeto e do memorial descritivo, em 
conformidade com os arts. 250 a 253 desta Lei.

TÍTULO  VI
DAS MULTAS E PENALIDADES
Art. 322 - Os parcelamento que já tiverem sido 
inscritos no Registro de Imóveis até a data da 

Poder Legislativo

   Apesar de ter sido iniciado em 1996, 
o Plano Diretor de Paraty só foi 
revisado e aprovado em 2002, sem os 
mapas, que deveriam ter sido 
apresentados em 120 dias para que o 
Plano pudesse ser aplicado.  

incorra nos erros do 
passado e atenda às recomendações 
do Estatuto da cidade (Lei Federal 
10.257/2001), que deve ser aprovada 
pela Câmara de Vereadores com 
participação ativa da sociedade, a 
Câmara Municipal de Paraty, em 
parceria com o COMAMP e a 
Comissão  Coordenadora  do  
Processo de Revisão do Plano 
Diretor do Município de Paraty, 
promoverá a mobi l ização da 
comunidade, através de reuniões 
temáticas, distritais e audiência 
pública, para que todo cidadão possa 
efetivamente participar da revisão do 
Plano Diretor de Paraty.

   Para garantir que o atual projeto de 
Lei de revisão do Plano Diretor de 
Paraty, encaminhado pelo Executivo 
Municipal, não 

   Para democratizar e facilitar o 
acompanhamento desta revisão, a 
Câmara Municipal de Paraty teve a 
iniciativa de publicar o plano 
aprovado em 2002, Indicando as 
alterações propostas no projeto de lei
com os mapas de zoneamento do 
município, que servirá de base para 
esta revisão. 
  

    O Plano Diretor de Paraty foi iniciado em 1996, 
tendo como suporte institucional o Ibama, a Prefeitura, 
o Iphan com assessoria técnica da Secplan  Secretaria 
de Estado de Planejamento e financiamento do Banco 
Mundial. Com o tempo, porém, apesar de ter sido 
elaborado, não foi aprovado pelo governo municipal 
da época. 
   Quatro anos após a elaboração do Plano Diretor do 
município, depois de dois anos após amplos debates 
feitos pela sociedade paratiense, promovidos pelo 
Fórum DLIS, e um ano depois de o Executivo ter 
encaminhado o Projeto Casa Legislativa, em sessão 
extraordinária no dia 20 de dezembro de 2002 foi 
aprovado o novo Plano Diretor de Paraty sem os 
mapas, que ficaram de ser apresentados em 120 dias. 

   Histórico

   Julho, Agosto, Setembro de 2000 - É constituído um 
grupo de trabalho para elaborar o Plano de Ação DLIS 
que tem,entre duas metas, a Revisão do Plano Diretor 
elaborado em 1996.
   14 de agosto - Termo de compromisso  assinado 
pelos três candidatos à Prefeitura de Paraty, para 
revisão e encaminhamento à Câmara de Vereadores do 
Projeto de Lei do Plano Diretor.
   2001-23 de março - O Fórum DLIS e Assessoria de 
Planejamento realizam o primeiro Seminário de 
Apresentação do Plano Diretor pelos técnicos da Sub- 
Secretária de Estado, com aparticipação expressiva da 
sociedade organizada.
   03 de abril - Reunião de definição da metodologia 
para apresentação das emendas e condução do 
processo democrático.
   20 de abril - Decreto nº 041/2001 oficializou a 
Comissão de Estudos e Auxílio Técnico, criada pelo 
Fórum DLIS e fixou- prazo até 11/06/2001para o 
Poder Executivo enviar à Câmara o   Plano Diretor .
   09 e 10 de junho - No CIEP D. Pedro I, a  Assessoria 
de Planejamento e Controle,Comamp, Acip e Sebrae 
realizaram a Plenária Final do Plano Diretor com a 
participação das seguintes instituições: Base 
Ecológica do Paraty- Mirim, Sindegtur, Revitalização 
da Borda D'água, Cooparaty, Unicamp/Feagri, Incra, 
Senac, Porto Paraty, Ufrrj, Iphan, Câmara de 
Vereadores, IEF, Fauusp, Iacv, Pastoral da Criança, 
Paraty.com, Simpar, Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Paraty, CREA, SOS Mata Atlântica, Secretaria 
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 
Promoção Social, Secretaria Municipal de 
Arquitetura, Obras e Urbanismo, Secretaria Municipal 
de Saúde, ONG Caxadaço  ONG Bocaina Mar, Várias 
Associações de Moradores o Executivo Municipal, 
representado pelo Chefe de Gabinete e o Legislativo 
Municipal, representado pelo Presidente da Câmara de 
Vereadores. Neste seminário prevaleceu o processo 
democrático na aprovação ou não das emendas, as 
quaispassaram a fazer parte do anteprojeto de Lei, 
dando nova redação ao Plano Diretor.
   2002- 09 de agosto - Reunião na Câmara dos 
Vereadores, a pedido da ACIP. A reunião foi 
coordenada pela vice-Presidência da Casa, que sugeriu 
a realização de duas reuniões semanais até a votação . 
   01 de outubro de 2002 - Reunião realizada na Câmara 
dos Vereadores, coordenada por Antonio Porto Filho, 
vice-Presidente da Casa, que solicitou que os 
presidentes das Associações de Moradores indicassem 
dois representantes das suas comunidades para 
integrarem uma Comissão de Estudo para aprovação 
do Plano Diretor. (Não houve reunião desta comissão) 
   20 de dezembro de 2002 - Aprovação do plano sem 
os mapas.

publicação desta Lei, ficam isentos de suas 
exigências, desde que tenham obedecido ao disposto  

   Presidente da Câmara Municipal de Paraty

Anderson Rangel A. de Vasconcellos

Paraty, Julho 2006
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   Uma série de reuniões temáticas e 
distritais estão sendo realizadas, e 
os resultados sistematizados pela 
Comissão Coordenadora de Revisão 
do Plano Diretor para serem 
apresentadas na audiência pública 
do dia 25 de agosto, como proposta 
para revisão do Plano Diretor. 
    As reuniões temáticas sobre 
Educação, Esporte e Lazer, 
Segurança e Transporte 
aconteceram respectivamente nos 
dias 7 e 14  de julho, e a distrital, do 
1º distrito, dia 15. Isto não impede 
que sugestões sejam encaminhadas 
à Comissão.
   A sua participação é 



2 23   O objetivo desta publicação é democratizar e 
facilitar o processo de revisão do Plano Diretor, 
tendo como base o Plano aprovado em 2002, o atual 
Projeto de Lei de Revisão e os mapas de 
zoneamento.
   Obs: as alterações relevantes estão grifadas em 
negrito.
 
LEI ORDINÁRIA  1352/02
Data: 30/12/2002
Índice: Obras e Posturas
Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado do Município de Paraty.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARATY APROVA 
A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

TÍTULO I
OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DO PLANO 
DIRETOR

Art. 1º - O Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado é um instrumento de planejamento capaz 
de orientar o desenvolvimento sócio-político e 
econômico do município de Paraty - Monumento 
Nacional, considerando prioritariamente as ações 
de preservação cultural e natural, e atendendo à 
construção de uma ordem social justa que tenha no 
direito à vida e no reconhecimento dos direitos 
sociais o seu compromisso fundamental.

CAPÍTULO I
D O S  O B J E T I V O S ,  C O N T E Ú D O  E  
ABRANGÊNCIA

Art. 2º - A municipalidade promoverá o 
desenvolvimento integrado do Município de Paraty, 
buscando sempre  a  melhoria  da qualidade de vida 
da população e o  incremento  do  bem- estar da 
comunidade.

Art. 3º - A participação da sociedade nas decisões 
do Município, no aperfeiçoamento democrático das 
suas  instituições e no processo de gestão e 
planejamento municipal, consolida o exercício do 
direito da população à cidadania, obedecendo aos 
princípios consagrados na Lei Orgânica do 
Município e neste Plano Diretor.  
Modificado no Projeto de lei  para :  Art. 3º - A 
gestão democrática por meio da participação da 
população e das associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade nas decisões do 
Município, no aperfeiçoamento das suas 
instituições e no planejamento municipal 
consolida o exercício do direito da população à 
cidadania, obedecendo aos princípios 
consagrados no Estatuto da Cidade, na Lei 
Orgânica do Município e neste Plano Diretor.

Art. 4º - O Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado faz parte de um processo permanente de 
planejamento municipal,  constituindo o 
instrumento básico, global e estratégico da política 
de desenvolvimento do Município, devendo 
garantir o pleno  exercício das funções sociais da 
propriedade, o desenvolvimento sócio-econômico 
compatível com a preservação do patrimônio  
cultural e natural do  Município, e  o  uso  
socialmente  justo e ecologicamente equilibrado do 
seu território.

Parágrafo único - Para o disposto nesta Lei, adotam-
se as definições técnicas, constantes do Anexo I que 
dela faz parte integrante. Modificado no Projeto de 
lei  para :  Parágrafo Único - Considerando que o 
Município é um organismo que tem uma 
dinâmica própria e constante, sofrendo 
alterações urbanas, sociais, ambientais e 
culturais, este Plano Diretor deverá ser revisto, 
no máximo, a cada dez anos, no todo ou 
parcialmente.

Art. 5º - O Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado  tem  como área de abrangência a 
totalidade do território  municipal  nos termos do § 
1º do art. 228 da Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro.

Art. 6º - Quaisquer atividades que venham a se 
instalar no Município, independente da origem da 
solicitação, ficarão sujeitas às normas dispostas 
neste Plano Diretor.

Este parágrafo foi eliminado no projeto de lei.
Parágrafo 1º - O direito de construir, respeitados 
os princípios constitucionais, está submetido 
ainda ao cumprimento  das normas previstas 
neste Plano Diretor. 
Art. 7º - Os preceitos estabelecidos nesta Lei e os 
programas e ações constantes do Plano de 
Governo estabelecido pelo Chefe do Executivo 
decorrente da realização de um Planejamento 
Estratégico que necessariamente contemplará a 
realidade sócio-econômica do Município, a 
estrutura e os recursos humanos, tecnológicos e 
financeiros existentes deverão ser utilizados para 
a formalização dos projetos dos Planos 
Plurianuais. 

Modificado no Projeto de lei  para :  Art. 7º - Os 
preceitos estabelecidos...                 
 ...... deverão incorporar as diretrizes e 
priorizar as propostas aqui contidas na 
elaboração dos Planos Plurianuais, nas 
diretrizes orçamentárias e no orçamento 
anual.

CAPÍTULO II
D A S  D I R E T R I Z E S  D O  
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 8º - Constituem-se diretrizes deste Plano 
Diretor:

I. O desenvolvimento integrado do Município em 
seus aspectos físico, ambiental, econômico, 
social, cultural e administrativo;
II. O atendimento às necessidades básicas da 
população no que diz respeito à habitação, ao 
trabalho, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte 
e lazer, ao saneamento básico, à circulação e ao 
transporte, à segurança, ao abastecimento e ao 
convívio com  a natureza;
III. A preservação do patrimônio ambiental do 
Município através da proteção ecológica, 
paisagística e cultural; 
Modificado no Projeto de lei  para : III.  
proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio 
cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico;
IV. O aproveitamento pleno dos recursos 
administrativos e financeiros e a utilização 
sustentável dos  recursos  naturais, culturais e 
econômicos do Município;
V. A ordenação do uso e ocupação do solo em 
consonância com a função social da propriedade e 
com a preservação do meio  ambiente natural e 
construído;
VI. A participação efetiva da comunidade e suas 
en t idades  represen ta t ivas  no  es tudo ,  
encaminhamento e  solução  dos problemas, em 
planos, programas e projetos do Município;
VII. A garantia do livre acesso  de  todos os 
cidadãos às praias, rios, e cachoeiras, bem como 
aos demais equipamentos públicos, respeitadas as 
leis de proteção ambiental;
VIII. A  garantia de áreas destinadas ao 
assentamento da população local mediante a 
implantação de programas habitacionais;

Acrescentado no Projeto de lei : 
IX  A regularização fundiária e urbanização de 
áreas ocupadas por população de baixa renda 
mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do 
solo e edificação, consideradas a situação 
sócio-econômica da população e as normas 
ambientais.

X. A  justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do processo de urbanização;
XI. A integração das ações do governo municipal, 
em todos os seus níveis e setores, e com os órgãos 
e entidades federais e estaduais.
CAPÍTULO III

 

D O S  I N S T R U M E N T O S  P A R A  
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Art. 9º - Esta Lei compreende instrumentos 
diversos, que nortearão o desenvolvimento 
municipal e o ordenamento das áreas urbanas 
consolidadas e das áreas de expansão urbana, 
através da atuação do Executivo Municipal.

Parágrafo Primeiro - O órgão responsável pela 
coordenação executiva da implantação do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado é a 
Unidade Administrativa responsável pelo 
Planejamento do Município.
Parágrafo Segundo - São instrumentos de 
aplicação do Plano  Diretor,  sem prejuízo de 
outros previstos  na  legislação  municipal,  
estadual e federal, os assim denominados:

I. Instrumentos Institucionais;
II. Instrumentos Normativos e Reguladores do 
Uso do Solo;
Modificado no Projeto de lei  para :   II.  
Instrumentos Normativos e Reguladores da 
Ocupação do Solo;
III. Instrumentos Financeiros;
IV. Instrumentos Administrativos.

Seção I
Instrumentos Institucionais
Art. 10 - A implementação do planejamento 
municipal, integrado e participativo, requer a 
instituição dos instrumentos previstos na Lei 
Orgânica do Município e nas políticas setoriais 
que integram esta Lei, sem prejuízo de outros que 
v e n h a m  a  s e r  j u l g a d o s  n e c e s s á r i o s ,  
compreendendo todos os Conselhos Municipais 
em vigor e outros previstos em Lei a serem 
implementados.

Modificado no Projeto de lei  para : Art. 10 - A 
implementação do planejamento municipal, 
integrado e participativo, requer a instituição 
dos instrumentos previstos na Lei Orgânica do 
Município e nas políticas setoriais que 
integram esta Lei, sem prejuízo de outros que 
venham a ser julgados necessários ,  
compreendendo todos os Conselhos Municipais 
em vigor e outros que vierem a ser criados.

Parágrafo Único -  A  participação em Conselhos 
não fará jus a recebimento de qualquer 
remuneração.

Acrescentado ao Projeto de lei : Art. 11 - Os casos 
omissos e as dúvidas oriundas de interpretação 
decorrentes da aplicação desta Lei serão 
apreciados pela Prefeitura Municipal, ouvidos 
o IPHAN e o Conselho Municipal competente, 
enquanto não for criado o Conselho da Cidade.

Art. 11 - O Conselho Municipal de Urbanismo, 
deverá ser regulamentado por Lei Ordinária no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da 
publicação desta lei.
 Modificado no Projeto de lei  para : Parágrafo 
Único - O Conselho da Cidade deverá ser 
regulamentado por Lei Ordinária no prazo de 
120 (cento e vinte) dias a partir da publicação 
desta lei.

Seção II
Instrumentos Normativos e Reguladores do 
Uso do Solo

Art. 12 - São instrumentos básicos para a 
regulação do uso e ocupação do solo no Município 
e constituem parte integrante deste Plano Diretor, 
conforme definidos e detalhados nos Capítulos II e 
III do Título IV:

I. Macrozoneamento Municipal;
II. Zoneamento Intra-urbano;
    Modificado no Projeto de lei  para : II. Mapa do 
Zoneamento do Núcleo Sede contendo a 
expansão do Sistema Viário
III. Parcelamento do Solo para Fins Urbanos. 
  Modificado no Projeto de lei  para : III. Mapa 

dos Vazios Urbanos do Núcleo Sede

Art. 13 - São instrumentos normativos da política 
de desenvolvimento urbano, gestão ambiental e 
ordenação do território, em complementação ao 
Plano Diretor, constituindo leis complementares de 
acordo com a Lei Orgânica:
Modificado no Projeto de lei  para : Art. 13 - São 
instrumentos normativos da política de 
desenvolvimento urbano, gestão ambiental e 
ordenação do território, em complementação ao 
Plano Diretor, aqueles previstos na Lei Orgânica 
do Município.

Excluído no Projeto de lei :
Código de Obras;
Código de Posturas;
Plano Municipal de Gestão do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais;
Projeto de Estruturação Urbana. 

Parágrafo Único - Normas complementares às 
instituídas nesta Lei do Plano Diretor serão 
editadas, objetivando sua implementação e 
instrumentação dos programas setoriais.

Seção III
Instrumentos Financeiros

Art. 14 -  São instrumentos financeiros destinados a  
viabilizar o disposto neste Plano Diretor, além das 
leis orçamentárias constitucionais, os fundos 
municipais, as taxas e tarifas e os recursos 
arrecadados, aqueles  criados pela Lei Orgânica ou 
previstos por esta Lei, a seguir discriminados :

I. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU, diferenciado por zona ou por área da 
cidade e dos núcleos urbanos isolados, aplicado 
segundo um zoneamento fiscal que estabelecerá 
alíquotas diferenciadas para os imóveis, observada 
a localização destes em áreas mais ou menos 
valorizadas e em função dos serviços e 
equipamentos públicos existentes.
II. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial  
Urbana - IPTU, progressivo no tempo,   de acordo 
com o art. 179 da Lei Orgânica e o art. 182 da 
Constituição Federal, que incidirá sobre imóveis 
não utilizados, subtilizados ou não edificados, 
situados em área urbana, objetivando inibir a 
especulação imobiliária e viabilizar a ocupação 
integrada do espaço urbano, na forma do previsto no 
art. 16 deste Plano Diretor.
III. Taxas e tarifas, diferenciadas por zonas ou por 
tipo de uso do solo, que incidirem sobre a prestação 
de serviços públicos.
IV. Taxas e  tarifas  que  venham a  ser criadas,  nos 
termos da Lei.
V. Contribuição de Melhoria cobrada  dos  
proprietários  de imóveis valorizados por obras 
públicas, como forma de recuperar para as finanças 
municipais, parte do investimento realizado.
VI. Recursos provenientes de subvenções, 
convênios, produtos  de aplicações de  créditos  
celebrados  com   organismos nacionais ou 
internacionais e aqueles oriundos do  exercício do 
poder de polícia.

§ 1º - O instrumento previsto no item II, constitui-se 
também em instrumento administrativo e tem a sua 
aplicação detalhada e definida na Seção IV deste 
Capítulo. 
§ 2º - Outros instrumentos  financeiros poderão ser  
instituídos por Lei Municipal, com base no 
princípio da dissociação do direito de propriedade e 
do direito de construir, de modo a inibir sua 
utilização apenas como reserva de valor, cumprindo 
preceito constitucional  referente às funções sociais 
da cidade.
Os parágrafos 1° e 2° viraram artigos 15 e 16 do 
projeto de lei

Art. 15 - O Município poderá instituir por lei 
incentivos fiscais para o atendimento dos objetivos 
e diretrizes deste Plano Diretor desde que esteja de 
acordo com o art. 14 da Lei nº 101 de 04 de maio de 
2000  Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 17 do  
projeto de lei

Art. 291 - Os locais para estacionamento poderão 
ser cobertos ou descobertos no pavimento térreo 
das edificações.
Parágrafo Único - Os estacionamentos cobertos 
serão considerados áreas edificadas e os 
e s t a c i o n a m e n t o s  d e s c o b e r t o s  á r e a s  
impermeabilizadas, para efeito de aplicação dos 
cálculos relativos as taxas de aproveitamento, 
ocupação e impermeabilização. 

Art. 292 - Os locais para estacionamento ou guarda 
de veículos não poderão  ocupar as áreas de 
afastamento frontal mínimo exigido, exceto nas 
seguintes situações:
quando a linha de maior declive do terreno natural, 
na área de afastamento junto ao alinhamento, fizer 
com o nível do meio-fio do logradouro, ângulo 

o
igual ou superior a 45  (quarenta e cinco graus) 
como local descoberto;
Quando se tratar de terrenos em aclive com angulo 

º 
igual ou superior a 45 (quarenta e cinco graus) em 
relação ao nível do meio-fio do logradouro, como 
local coberto, sendo que neste caso o pé direito em 
relação ao meio-fio não poderá ser superior a 3 m 
(três metros) .

Art. 293 - Nas edificações comerciais ou  mistas 
com lojas no pavimento térreo, o afastamento 
frontal poderá ser  utilizado como vagas excedentes 
para estacionamento de clientes, sempre que 
atendidas as condições de número de vagas 
obrigatórias dentro do lote.

Art. 294 - O dimensionamento das áreas para 
estacionamento e guarda de veículos será feito de 
acordo com o disposto nesta seção e no Quadro III.

§ 1º - O número de vagas de veículos é sempre 
definido em limites mínimos.
§ 2º - Quando o valor encontrado para o número de 
vagas apresentar parte fracionária, esta não será 
computada como vaga.
§ 3º - O disposto no parágrafo  anterior não se aplica 
à primeira vaga, de modo que é exigida uma vaga 
quando o valor encontrado para o número de vagas 
for inferior a uma medida.
§ 4º - Nos casos de lojas e salas comerciais, será 
considerado o somatório das áreas construídas das 
unidades.
Art. 295 - No caso de edificações destinadas ao 
funcionamento de estabelecimentos hospitalares 
tais como hospital, ambulatório e clínica, é exigido 
o número de vagas na proporção de uma vaga para 
cada 140 m² (cento e quarenta metros quadrados) de 
área bruta de construção, não podendo entretanto 
ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do 
número de leitos, quando houver internação.

Art. 296 - Nas edificações residenciais 
unifamiliares, o espaço reservado efetivamente 
para estacionamento e guarda de veículos deverá ter 
no mínimo 2,50 m (dois metros e cinqüenta 
centímetros) de largura e 6m (seis metros) de 
comprimento, por veículo.

§ 1º - A previsão de áreas para estacionamento ou 
guarda de veículos, deverá ser demonstrada em  
planta integrante do projeto a ser aprovado.
§ 2º - Na transformação de uso de edificações 
residenciais unifamiliares existentes, aplica-se o 
dimensionamento dos locais para estacionamento 
ou  guarda de veículos o mesmo critério do 
parágrafo anterior.
§ 3º - O dimensionamento dos locais para 
estacionamento e guarda de veículos poderá ser de 
2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros) de 
largura e 5 m (cinco metros) de comprimento, 
quando cada vaga tiver acesso direto por 
logradouro público, servidão pública ou particular, 
que tenham largura máxima de 5 m (cinco metros) e 
permitam o trânsito de veículos.

Art. 297 - Será tolerado o acesso aos locais para 
estacionamento ou guarda de veículos, por 
circulação com largura livre não inferior a 2 m (dois 
metros).

Art. 298 - Os locais para estacionamento ou 
guarda de veículos compreenderão as áreas 
efetivamente ocupadas pelos veículos 
estacionados (vagas) e aqueles destinados a 
manobra e circulação horizontal interna.

Art. 299 - Nas transformações de usos de 
edificações, além de vagas existentes, será 
exigido o atendimento ao número de vagas 
correspondente à diferença entre os números 
máximos de vagas fixadas pelo Quadro III para o 
uso pretendido e para uso existente.

Art. 300  - Quando houver mais de um uso, 
aplicam-se os números relativos a cada uso, 
conforme o Quadro III.

Capítulo VI
Do Processo de Aprovação e da Documentação de 
Projetos de Parcelamento

Art. 301 - Antes da elaboração do projeto de 
loteamento o interessado deverá submeter sua 
proposta para consulta prévia à Prefeitura 
Municipal que emitirá parecer a respeito.

Parágrafo Único - A consulta prévia será feita pelo 
proprietário do imóvel ou procurador legalmente 
constituído mediante requerimento acompanhado 
de planta do imóvel contendo:

I. As divisas da gleba a ser loteada;
II. As curvas de nível de metro em metro;
III. A localização dos cursos d'água, áreas 
florestadas e construções existentes;
IV. A indicação dos arruamentos contíguos a todo 
o perímetro, a localização das vias de 
comunicação do sistema viário oficial com as 
quais o sistema viário do loteamento venha a ter 
ligação, das áreas livres, dos equipamentos 
urbanos e comunitários existentes no local ou em 
suas adjacências, com as respectivas distâncias da 
área a ser loteada;
V. indicação do caráter do empreendimento, uso 
predominante a que se destina, estimativa do 
número de lotes e suas dimensões aproximadas.

Art. 302 - Após o recebimento dos documentos 
mencionados no Artigo anterior, a Prefeitura 
Municipal fará vistoria no terreno e consultará o 
IPHAN.

Art. 303 - A Prefeitura Municipal, no prazo de 10 
(dez) dias, contados a partir da data de entrada do 
requerimento do loteador, submeterá às 
autoridades competentes as propostas de 
loteamento em consulta prévia:
I. As que possam causar, a juízo dos órgãos 
técnicos competentes da  Prefeitura Municipal, 
dano ao meio ambiente, quer por suas dimensões, 
quer pelo tipo de atividade que se pretenda 
instalar, à Fundação Estadual de Engenharia do 
Meio-Ambiente - FEEMA;
II. As que interfiram ou tenham ligação coma rede 
rodoviária oficial, ao Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem - DNER e ao Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem - DER;
III. As que interfiram direta ou indiretamente em 
áreas florestadas ou com vegetação considerada 
de preservação permanente, nas Reservas 
Florestais, nas áreas “non aedificandi” das 
encostas e coroas de morros ao  - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis  IBAMA;
IV. As que se encontrem no interior de Unidades 
de Conservação Ambiental, aos respectivos 
órgãos administradores dessas unidades. 

Art. 304 - Os projetos de parcelamento devem 
atender as normas e exigências de Lei Estadual 
1.130/87 e do  Decreto 9.760/87 que a 
regulamenta, e a Prefeitura deve  estabelecer, em 
conjunto com  a  Secretaria de Estado de Obras e 
Serviços Públicos - SOSP, procedimentos e 
prazos para a análise prévia, quando aplicável.

Art. 305 - Após a vistoria e pronunciamento a 

Prefeitura Municipal emitirá parecer sobre a 
proposta de loteamento em consulta prévia, no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, informando ao 
interessado das exigências oficiais ao 
empreendimento.

§ 1º - A Prefeitura Municipal indicará na planta 
apresentada junto com o requerimento, quando for 
o caso, de acordo com as diretrizes de 
planejamento federal, estadual e municipal:
I. As ruas ou estradas existentes ou projetadas que 
compõem o sistema viário da cidade e do 
município, relacionadas com o loteamento 
pretendido e a serem integradas ao seu traçado;
II. Traçado básico do sistema viário principal;
III. A localização aproximada das áreas destinadas 
a equipamento urbano e comunitário e as áreas 
livres de uso público, conforme disposto nos 
arts.250 a 253 da presente Lei;
IV. As faixas sanitárias do terreno necessárias ao 
escoamento das águas pluviais e as faixas não 
edificáveis;
V. As áreas especiais de proteção, conforme 
legislação federal e estadual específica;
VI. As restrições à ocupação e os usos permitidos, 
conforme estabelecido pelo Zoneamento Intra-
Urbano.

Art. 306 - As diretrizes expedidas vigorarão pelo 
prazo máximo de 1 (um) ano.

Art. 307 - A aceitação de proposta de loteamento 
na consulta prévia não implica na aprovação do 
projeto de loteamento.

Art. 308 - Caso o parecer mencionado no art. 305 
seja favorável, o loteador deverá apresentar o 
projeto definitivo do loteamento contendo:

I. plantas em 6 (seis) vias sendo, um original em 
vegetal, uma cópia em vegetal e 4 (quatro) cópias 
heliográficas assinadas pelo proprietário ou seu 
representante legal e por profissional licenciado 
pela Prefeitura Municipal e devidamente 
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA;
II. memorial descritivo e justificativo em 6 (seis) 
vias igualmente assinadas conforme especificado 
no inciso I deste Artigo;
III. Certidão negativa dos tributos municipais e 
certidão de ônus reais relativos ao imóvel; título de 
propriedade do imóvel.

Art. 309 - as plantas a que se refere o artigo 
anterior serão em número de 9 (nove), 
apresentadas em 6 (seis) vias cada uma, conforme 
especificado, as 8 primeiras na escala 1:1000 e a 
de nº 9 na escala 1:25.000, contendo: 

1 - Planta nº 1:
divisas de propriedade perfeitamente definidas;
localização dos cursos d'água sujeitas a 
inundações;
curvas de nível de metro em metro;
áreas  arborizadas  e  pontos  de interesse  
paisagístico, áreas de preservação permanente de 
acordo com o  Art. 2º da Lei 4.771 de 5.09.65 
(Código Florestal) e com o art. 187 desta Lei;
construções existentes;
sistema  viário  do  loteamento devidamente 
identificado e hierarquizado;
subdivisão das quadras em lotes, com respectiva 
numeração;
recuos exigidos, devidamente cotados;     
indicação  de  áreas públicas  que passarão ao 
domínio  do Município  no  ato  de  registro do  
loteamento, conforme  estabelecido nos Arts. 250 
a 253 da presente Lei;
indicação das servidões e restrições especiais que 
eventualmente  gravem  os  lotes  ou edificações, 
além daquelas constantes das diretrizes fixadas;
tabela  indicando a  extensão   das  áreas  a serem 
doadas à Prefeitura a  extensão   das  áreas  
reservadas à rede viária, a  extensão  da  área  de 
lotes comercializáveis;, o número de lotes e  
respectivas  áreas, e a área  geral  do terreno.

2 - Planta nº 2:
Arruamentos vizinhos a todo o perímetro do 
loteamento com localização exata das vias de 
circulação,  áreas  de recreação e indicação dos 
equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços 
públicos ou de utilidade pública, já existentes no 
loteamento e adjacências.
3 - Planta nº 3:
Projeto de terraplanagem e arruamento, incluindo: 
planta com dimensões lineares e angulares dos 
traçados, raios, cordas, arcos pontos de tangência e 
ângulos centrais de todas as vias curvilíneas; perfis 
longitudinais de todas as vias de circulação e praças 
nas seguintes escalas: horizontal 1:1000 e vertical 
1:100, planta com indicação dos marcos de 
alinhamento e nivelamento, que devem ser de 
concreto ou pedra, localizados nos ângulos ou 
curvas das vias projetadas, e indicação do meio-fio; 
indicação e perfis de todas as linhas de escoamento 
das águas pluviais.
4 - Planta nº 4:
Projeto de galeria de águas pluviais.
5 - Planta nº 5:
Projeto de sistema de esgotamento sanitário ou 
solução alternativa
6 - Planta nº 6:
Projeto de sistema de abastecimento de água ou 
solução alternativa.
7 - Planta nº 7:
Projeto de arborização das vias de circulação e 
praças.
8 - Planta nº 8:
Solução prevista para recolhimento e destino final 
dos dejetos.
9 - Planta nº 9:
a)   Planta de situação do loteamento no quadro 
físico do Município, na  escala 1:25000.

Art. 310 - Os projetos de parcelamento deverão 
observar as seguintes condições, discriminando-as 
por escrito e/ou graficamente nas plantas e memorial 
apresentados quando aplicáveis:

I. O meio-fio será em pedra ou  concreto, conforme 
modelos oficialmente aprovados pela Prefeitura 
Municipal;
II. O  abastecimento de água potável será feito 
através da rede distribuidora ligada à rede 
municipal, desde que esta passe a uma distância 
máxima de 500 m (quinhentos metros) do 
loteamento;
III. Se não existir rede municipal dentro da distância 
acima referida,  o loteador ficará obrigado a 
apresentar solução alternativa para o abastecimento 
de água potável do loteamento;
IV. Nas áreas não abastecidas pela rede municipal, as 
redes de distribuição de água que venham a ser 
construídas por iniciativa particular, deverão prever 
dispositivos para inspeção;
V. As ligações entre as redes municipais de 
abastecimento de água potável construídas em 
loteamentos, são de responsabilidade dos loteadores 
e deverão seguir as prescrições do órgão competente 
da Prefeitura Municipal;
VI. A arborização dos logradouros deverá ser feita 
com árvores espaçadas no máximo de 20 m (vinte 
metros).

Art. 311 - O memorial descritivo e justificativo do 
projeto, referido no art. 305 deverá conter:

I. Descrição sucinta do loteamento, com as suas 
características, denominação,  área, limites, situação 
e  adequação a  zona ou zonas  de uso 
predominantemente ;
II. Prova de recolhimento aos cofres municipais da 
taxa de vistoria, a ser arbitrada pela autoridade 
competente municipal;
III. Declaração expressa do credor hipotecário, 
quando for o caso, passada em cartório, autorizando 
o parcelamento;
IV. Cronograma, com a duração máxima de 2 (dois) 
anos, de execução das obras referidas no art. 243.
V. A indicação das áreas públicas que passarão ao 
domínio do Município no ato de registro do 
loteamento;
VI. As condições do loteamento e as limitações que 



Parágrafo Único - O disposto do item I se aplicará 
quando houver reutilização, reedificação, 
remembramento ou desmembramento  em lotes 
lindeiros.  

Art. 256 - Nos projetos de loteamento com área 
superior a 500.000 m², a critério dos órgãos oficiais 
competentes, a Prefeitura Municipal poderá exigir 
do loteador, além da execução de obras de infra-
estrutura previstas no art. 243, a implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários, tendo em 
vista a localização da área loteada.

Art. 257 - A Prefeitura Municipal poderá 
determinar a realização de obras complementares 
em pro je to  de  parce lamento ,  v i sando  
compatibilizá-lo com a natureza circundante.

Art. 258 - A Prefeitura Municipal poderá 
complementarmente exigir, em cada  loteamento, a 
reserva de faixa “non aedificandi” destinada a 
equipamentos urbanos.

C a p í t u l o  I I
Dos Projetos de Desmembramentos e 
Remembramentos

Art.  259 - Aplicam-se ao desmembramento, no 
que couber, as disposições urbanísticas previstas 
para o loteamento na presente Lei.

Art. 260  -  O pedido de l icença para 
desmembramento ou remembramento será feito 
através de requerimento acompanhado dos 
seguintes documentos:

título de propriedade, transcrito no Registro de 
Imóveis, da área ou áreas a desmembrar ou 
remembrar;

projeto, na escala 1:1000 contendo:
I. Indicação das vias existentes e dos loteamentos 
próximos;
II. A indicação do tipo de uso predominante no 
local;
III. A indicação da divisão ou agregação de lotes 
pretendida na área.

Art. 261 - Quando a área a desmembrar estiver 
abaixo de 10.000 m² (dez mil metros quadrados) 
inclusive, entre 10.000 m² (dez mil metros 
quadrados) e 25.000 m² (vinte e cinco mil metros 
quadrados)  inclusive e entre 25.000 m² (vinte e 
cinco mil metros quadrados)  e 50.000 m² 
(cinqüenta mil metros quadrados) e acima de 
50.000 m² (cinqüenta mil metros quadrados), o 
loteador, no ato da aprovação do desmembramento, 
será obrigado a transferir ao Município, 
respectivamente para cada faixa de área 
desmembrada, mediante escritura pública e sem 
qualquer ônus ou encargo para este, área destinada a 
equipamentos públicos de no mínimo 5%(cinco por 
cento), 8%(oito por cento), 12%(dez por cento) e 
15%(doze por cento) da área total desmembrada.

Art. 262 - Os lotes resultantes de desmembramento 
devem ter frente para logradouros já existentes e  
não podem ter área e testadas inferiores às 
estabelecidas na Lei de Zoneamento.

Art. 263 - No bairro histórico deverá ser mantida, 
tanto quanto possível, a divisão territorial existente 
e os desmembramentos não serão admitidos, a não 
ser no caso de recuperação do antigo perímetro dos 
lotes onde houver uma edificação original, os 
remembramentos serão admitidos desde que a um 
lote existente se incorporem um ou mais lotes 
vizinhos e exclusivamente por questão de 
unificação de propriedade. 

Art. 264 - A aprovação de desmembramento de 
lotes decorrentes de loteamentos o percentual de 
áreas doadas à Prefeitura Municipal deverá ser 
igual ou superior a 38% da gleba, onde estarão 
incluídos a malha viária, pelo menos 10% (dez por 
cento) destinados a preservação e recreação pública 
e, pelo menos 8% (oito por cento) cedidos para usos 

.

próprios municipais fica condicionada à doação 
do percentual complementar.
Parágrafo Primeiro - A Prefeitura Municipal 
poderá permutar até 60% (sessenta por cento) da 
área de doação por outra(s) de igual valor 
monetário no prazo inferior a data de aprovação 
do loteamento,
Parágrafo Segundo - Para desmembramento de 
lotes decorrentes de loteamentos afetados por 
áreas de preservação permanente o percentual de 
áreas doadas à Prefeitura Municipal deverá ser 
igual ou superior a 28% da gleba, onde estarão 
incluídos a malha viária, pelo menos 10% (dez por 
cento) destinados a preservação e recreação 
pública e, pelo menos 8% (oito por cento) cedidos 
para usos próprios municipais fica condicionada à 
doação do percentual complementar.

C a p í t u l o   I I I
Do Condomínio Horizontal

Art. 265 - Entende-se por condomínio, para fins 
urbanos, as edificações ou conjuntos de 
edificações, construídas sob a forma de unidades 
autônomas, destinadas a fins residenciais ou 
comerciais e constituindo cada unidade, 
propriedade autônoma sujeita as limitações desta 
Lei.

Parágrafo Único - A cada unidade caberá, como 
parte inseparável uma fração do terreno e 
benfeitorias  comuns.

Art. 266 - Em casos especiais, serão permitidos 
condomínios horizontais como forma de 
ocupação do território municipal, condicionados 
às exigências de ordem ambiental e urbanística a 
critério da Prefeitura Municipal.

Art. 267 - Aplica-se ao projeto de condomínio 
horizontal, as normas desta Lei para a aprovação 
do projeto de loteamento, desde que não esteja 
disposto de forma diversa nesta Seção.

Art. 268 - O condomínio horizontal fechado e 
contínuo não pode ter área superior a 100.000 m² 
(cem mil metros quadrados).

Art. 269 - O projeto para condomínio horizontal 
deve satisfazer também as seguintes exigências:
I. O somatório das áreas de uso privativo dividido 
pelo número de edificações previstas no projeto, 
não poderá ser inferior ao lote mínimo 
estabelecido na Lei de Zoneamento para a área em 
questão; 
II. O coeficiente de aproveitamento máximo 
permitido para cada edificação será o estabelecido 
pela Lei de Zoneamento e será medido pela 
divisão entre sua área total construída  e o 
resultado da divisão referida no inciso III deste 
Artigo;
independente  das áreas  destinadas  a recreação, 
lazer,  equipamentos e circulação de veículos no 
interior da gleba, que são de uso privativo, o 
percentual total de 18% das áreas doadas a 
Prefeitura Municipal  destinadas a recreação e a 
equipamento urbano e coletivo, conforme 
disposto nos art. 250 a 253 se mantêm e deverão 
ser externos aos limites do condomínio em Zona 
de Interesse Social - ZIS,  ou outra área destinada 
a programa específico ou equipamento público do 
município a critério da Prefeitura, ouvido o 
Conselho Municipal de Urbanismo.

Art. 270  - O acesso livre e público as praias, a 
costa, as margens dos rios e lagos deve ser 
garantida de acordo com os parâmetros fixados no 
art. 236 desta Lei. 

Art.  271 - Nos projetos de condomínio horizontal 
as vias de circulação internas serão de uso 
privativo.

Art. 272 - Além das obras exigidas para 
parcelamento do solo conforme discriminadas no 
art. 243, no caso dos condomínios deverá ser 
projetado e realizado sistema de recolhimento e 

destinação  final de resíduos sólidos, operado pelo 
próprio condomínio.

Capítulo IV
Das Vias de Circulação

Art. 273 - Fica obrigatoriamente subordinada aos 
interesses do Município de Paraty, através de 
licenciamento próprio, a abertura de logradouros 
em qualquer parte de seu território, sejam quais 
forem as suas características ou zona em que se 
situarem.

§ 1º - Os projetos de abertura de logradouro e seus 
detalhes poderão ser aceitos ou recusados tendo 
em vista as diretrizes municipais, cabendo ao 
órgão licenciador competente formular exigências 
nos sentido de corrigir as deficiências dos 
arruamentos projetados, solicitando cálculos, 
memórias técnicas e maiores detalhes das 
diferentes obras, ouvindo o Conselho de 
Urbanismo.
§ 2º - Nos projetos de arruamento, o traçado das 
novas vias deve comprovar sua perfeita adequação 
à trama existente, ou de projeto aprovado, de 
modo a satisfazer plenamente às necessidades da 
circulação local, especialmente no que diz 
respeito ao seu dimensionamento, a ser orientado 
quando da consulta prévia mencionada no art. 215 
desta Lei. 

Art. 274 - Os projetos de abertura de logradouros 
públicos de iniciativa particular deverão ser 
organizados de maneira a não atingirem nem 
comprometerem propriedades de terceiros, de 
particulares ou de entidades governamentais, não 
podendo dos mesmos projetos resultar qualquer 
ônus para o Município.

Art. 275 - As vias de circulação pública, de acordo 
com as funções a desempenhar-se na estrutura 
física do município, serão assim classificadas e 
dimensionadas:
I. Vias principais: 24 m (vinte e quatro metros) de 
largura, com 4 faixas de rolamento em cada 
sentido e duas de estacionamento;
II. Vias secundárias: 18 m (dezoito metros) de 
largura e com 2 faixas de rolamento em cada 
sentido e duas de estacionamento;
III. Vias locais: 13 m (treze metros) de largura e 
com pelo menos uma faixa de rolamento em cada 
sentido e uma de estacionamento;
IV. Vias  de pedestres: 3 m (três metros) de largura 
e 50 m (cinqüenta metros) de comprimento 
máximo.

§ 1º - As faixas de passeio para pedestres terão, no 
mínimo 1,50 m (um metro e meio) de largura nas 
vias locais, 2,00 m (dois metros) nas vias 
secundárias e 3,0 m (três metros) nas vias 
principais.
§ 2º - As faixas de rolamento terão 2,50 m (dois 
metros e meio) de largura mínima nas vias locais e 
secundárias e, 3,00 m (três metros) nas vias 
principais.
§ 3º - As faixas de estacionamento terão 2,50 m 
(dois metros e meio) de largura mínima.

Art. 276 - Nos loteamentos com área superior a 
100.000 m² (cem mil metros quadrados) será 
exigida pelo menos uma via secundária.

Art. 277 - Nos loteamentos destinados 
especificamente à população de baixa renda 
localizados em ZIS, serão permitidas vias de 
circulação com dimensões menores, a critério da 
Prefeitura Municipal, ouvido o Conselho 
Municipal de Urbanismo.

Art. 278 - Algumas vias de circulação no 
município poderão ter exigências de maiores 
dimensões, resultantes de projetos especiais que 
determinarão  também faixas específicas de recuo.

Art. 279  - As vias de circulação exclusiva de 
pedestres são compostas somente por faixas de 
passeio e não poderão servir de acesso único aos 
lotes.

Art. 280 - A adoção de vias de impasse (cul-de-sac) 
implica na obediência ao disposto nos Artigos 220 e 
221. 
Parágrafo Único - A extensão máxima permitida 
para as vias de impasse (cul-de-sac) será de 100 m 
(cem metros), sendo permitidas distâncias 
superiores desde que seja garantido retorno a cada 
100 m (cem metros) da extensão total.

Art. 281 - O leito das praças de retorno das vias de 
impasse (cul-de-sac) deverá ter diâmetro mínimo de 
20 m (vinte metros).

Art. 282 - A concordância dos alinhamentos de dois 
logradouros será feita por curva de raio mínimo 
igual a 6 m (seis metros).

Art. 283 - A declividade máxima das vias de 
circulação será de 6% (seis por cento).

§ 1º - As vias de circulação situadas em áreas 
acidentadas poderão ter declividade de até 15% 
(quinze por cento) em trechos não superiores a 100m 
(cem metros).
§ 2º - Para as vias de circulação ou trechos de vias em 
que se tenham de vencer diferenças de nível 
correspondentes a declividades superiores a 15% 
(quinze por cento), o órgão municipal competente 
determinará as condições a serem adotadas em cada 
caso particular.

Art.  284 - Na abertura das vias de circulação, fica o 
loteador obrigado a prever o escoamento das águas 
pluviais, assim como a preparação do leito da rua 
com processo adequado de pavimentação.

Art. 285 - Os interessados na abertura de novas vias 
de circulação deverão realizar, à sua custa, sem 
qualquer ônus para o Município, todas as obras de 
terraplanagem, pavimentação, meios-fios, 
arborização, pontes, pontilhões, linhas adutoras, 
troncos alimentadores e distribuidores, muralhas e 
obras que venham a ser exigidas para contenção de 
talude e estabilidade de encosta, tudo de acordo com 
os respectivos projetos aprovados pela Prefeitura 
Municipal.

Art. 286 - Servidões públicas de passagem a sítios 
de valor histórico, arquitetônico, arqueológico e 
artístico ou que contenham algum aspecto 
paisagístico de especial interesse, mesmo que não 
estejam sob proteção de legislação federal e estadual 
específicas, deverão ser asseguradas em projeto de 
parcelamento pela prefeitura Municipal.

Art. 287 - A Prefeitura Municipal somente receberá, 
para oportuna entrega ao domínio público e 
respectiva denominação, as vias de circulação e 
logradouros, que se encontrarem nas condições 
previstas nesta Lei.

Art. 288 - A denominação e o emplacamento de 
logradouros públicos ou particulares assim como a 
numeração de edificações e de lotes é privativo do 
Município.
Parágrafo Único - Constitui também atribuição 
privativa do poder Municipal, a iniciativa de propor 
a mudança de numeração ou  de denominação de um 
logradouro, quando tal se torne necessário.

Capítulo  V
Das áreas de Estacionamento

Art. 289 - Deverá ser prevista área para 
estacionamento de veículos em todos os 
parcelamentos localizados junto as praias no final 
das vias públicas de acesso as mesmas,  com número 
de vagas mínimo equivalente a 1 (uma) vaga para 
cada  5 m (cinco metros) lineares de praia.
 
Art. 290 - É obrigatória a previsão de local para 
estacionamento e guarda de veículos em todas as 
edificações de quaisquer dimensões, salvo aquelas 
localizadas na Zona do Bairro Histórico e nas Zonas 
de Interesse Social em casos excepcionais.

Parágrafo Único - Deverão ser beneficiados pelos 
incentivos fiscais os imóveis que respeitem suas 
características originais e mantenham-se em bom 
estado de conservação.

Seção IV
 Instrumentos Administrativos

Art. 16 - O Município poderá, conforme o art. 179 
da Lei Orgânica e mediante a lei específica, para 
áreas definidas no Plano Diretor, exigir ao 
proprietário do solo urbano não edificado, 
subtilizado ou não utilizado, que promova o seu 
a d e q u a d o  a p r o v e i t a m e n t o ,  s o b  p e n a  
sucessivamente de:
Modificado no Projeto de lei  para : Art. 18  O 
Município definirá, através de lei específica, as 
áreas ou glebas de solo urbano que estarão 
sujeitas aos procedimentos administrativos 
previstos no art. 179 da Lei Orgânica do 
Município e arts. 5º, 7º e 8º do Estatuto da 
Cidade, exigindo de seus proprietários que 
promovam o seu adequado aproveitamento.

Parcelamento ou Edificação Compulsórios;

Acrescentados ao Projeto de lei com base no artigo 
5° Estatuto da Cidade
Parágrafo Único - O Parcelamento, Edificação 
ou Utilização Compulsórios: poderá ser 
determinado o parcelamento, a edificação ou a 
utilização compulsórios do solo urbano não 
edificado, sub-utilizado ou não utilizado, 
devendo também ser fixadas as condições e os 
prazos para implementação da referida 
obrigação.

§1° Estatuto da Cidade
Art. 19 - Considera-se sub-utilizado o imóvel 
cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo 
definido em legislação complementar 
competente.

Art. 6° Estatuto da Cidade 
Art. 20 - A transmissão do imóvel, por ato inter 
vivos ou causa mortis, posterior a Lei de que 
trata o artigo 18, transfere as obrigações de 
parcelamento, edificação ou utilização 
previstas, sem interrupção de quaisquer prazos.

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU progressivo no tempo; 

Acrescentados ao Projeto de lei com base no artigo 
7° Estatuto da Cidade

Parágrafo Único  O  Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana  IPTU 
p ro g re s s i v o  n o  t e m p o :  e m  c a s o  d e  
descumprimento das condições previstas no 
artigo 18, o Município procederá à aplicação do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana  - IPTU progressivo no 
tempo, mediante a majoração da alíquota pelo 
prazo de cinco anos consecutivos.

§1°Estatuto da Cidade
Art. 21 - O valor da alíquota a ser aplicado a 
cada ano será fixado na Lei específica a que se 
refere o  artigo 18, e não excederá a duas vezes o 
valor referente ao ano anterior, respeitada a 
alíquota máxima de quinze por cento.

§2° Estatuto da Cidade
Art. 22 - Caso a obrigação de parcelar, edificar 
ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o 
Município manterá a cobrança pela alíquota 
máxima, até que se cumpra a referida 
obrigação, garantida a prerrogativa prevista no 
artigo 23.

§3° Estatuto da Cidade
Parágrafo Único - É vedada a concessão de 
isenções ou de anistia relativas à tributação 
progressiva
Desapropriação com pagamento mediante título 
de dívida pública.

Acrescentado ao Projeto de lei com base no artigo  
no artigo 8 Estatuto da Cidade
Art. 23 - Desapropriação com pagamento em 
títulos da dívida pública: decorridos cinco anos 
de cobrança do IPTU progressivo sem que o 
proprietário tenha cumprido a obrigação de 
parcelamento, edificação ou utilização, o 
Município poderá proceder à desapropriação 
do imóvel, com pagamento em títulos da dívida 
pública.

§1° Estatuto da Cidade
Parágrafo Primeiro - Os títulos da dívida 
pública terão prévia aprovação do Senado 
Federal e serão resgatados no prazo máximo de 
dez anos, em prestações anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais vigentes. (Estatuto 
da Cidade diz Juros legais de 6% ao ano.)

§2° Estatuto da Cidade
Parágrafo Segundo - O valor real da 
indenização será fixado na Lei de que trata o 
Item I deste artigo. 

Parágrafo Terceiro - Estes instrumentos não 
incidirão sobre terrenos de até duzentos e 
cinqüenta metros quadrados cujos proprietários 
não possuam outro imóvel.
 
Excluídos no Projeto de lei :
§ 2º - A progressividade, referida no item II, será 
aplicada após determinação do parcelamento ou 
edificação compulsórios.

Art. 17 - A partir de 1º de janeiro do exercício 
seguinte àquele em que for aprovada a Lei que 
instituir este Plano Diretor, em cumprimento aos 
preceitos contidos no art. 156 da Constituição 
Federal, as glebas não parceladas, os terrenos 
vagos, subtilizados ou não utilizados, ficarão 
sujeitos ao Parcelamento ou Edificação 
Compulsórios durante o período de um ano, 
quando não houver impedimento legal para o 
parcelamento ou a edificação.

Parágrafo Único - Após um ano de vigência do 
Parcelamento ou Edificação Compulsórios, e não 
tendo se concretizado na área em pauta nem um 
nem outro desses procedimentos, iniciar-se-á a 
aplicação do IPTU Progressivo, mediante o 
acréscimo anual de alíquota aplicável sobre o 
valor venal, em progressão aritmética, à razão de 
1% (um por cento) ao ano, até o limite máximo de 
10% (dez por cento).

Art. 18 - Após 10 (dez) anos de aplicação do IPTU 
Progressivo, o Município, caso seja do interesse 
público,   poderá lançar mão da  Desapropriação 
com pagamento mediante título da dívida pública.

Parágrafo Único - As alterações da área de 
incidência,  bem como dos valores das alíquotas 
do IPTU Progressivo, e demais instrumentos 
indicados  deverão ser efetivadas por  Lei de 
acordo com proposta do Poder Executivo.

Art. 19 - O usucapião é passível de aplicações em 
área urbana de até 250 m², utilizada por 5 anos 
ininterruptos para moradia, desde que o usuário 
não possua outro imóvel urbano ou rural, de 
acordo com o art. 181 da Lei Orgânica, e desde 
que não contrarie exigências emanadas da 
Constituição Federal.
Modificado no Projeto de lei  para : Art. 24  Do 
usucapião especial de imóvel urbano: de 
acordo com o art. 181 da Lei Orgânica do 
Município e art. 9º  do Estatuto da Cidade, 
aquele que possuir como sua área ou edificação 
urbana de até duzentos e cinqüenta metros 
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente 
e sem oposição, utilizando-a para sua moradia 
ou de sua família poderá adquirir-lhe o 
domínio pelos meios legais, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Acrescentados no Projeto de lei : 
Parágrafo Primeiro - O título de domínio será 

conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil.
Parágrafo Segundo - O direito de que trata este 
artigo não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez.
Parágrafo Terceiro - Para os efeitos deste 
artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno 
direito, a posse de seu antecessor desde que já 
resida no imóvel por ocasião da abertura da 
sucessão.
Parágrafo Quarto - O usucapião especial de 
imóvel urbano poderá ser invocado como 
matéria de defesa, valendo a sentença que a 
reconhecer como título para registro no 
cartório de registro de imóveis.
Parágrafo Quinto - O possuidor pode, para o 
fim de contar o prazo exigido, acrescentar sua 
posse à de seu antecessor, contanto que ambas 
sejam contínuas. 
Parágrafo Sexto - Na pendência da ação de 
usucapião especial urbano, ficarão sobrestadas 
quaisquer outras ações, petitórias ou 
possessórias, que venham a ser propostas 
relativamente ao imóvel usucapiendo.

Acrescentados no Projeto de lei com base no artigo 
21 Estatuto da Cidade
Art. 25 - Do direito de superfície: de acordo com 
o artigo 21 do Estatuto da Cidade o 
proprietário urbano poderá conceder a outrem 
o direito de superfície do seu terreno, por tempo 
determinado ou indeterminado, mediante 
escritura pública registrada no cartório de 
registro de imóveis.
Parágrafo Primeiro - O direito de superfície 
abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou 
o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma 
estabelecida no contrato respectivo, atendida a 
legislação urbanística.
Parágrafo Segundo - A concessão do direito de 
superfície poderá ser gratuita ou onerosa

Acrescentados ao Projeto de lei com base no artigo 
25° Estatuto da Cidade
Art. 26 - Do direito de preempção: de acordo 
com o artigo 25 do Estatuto da Cidade o direito 
de preempção confere ao Poder Público 
municipal, preferência para aquisição de 
imóvel urbano objeto de alienação onerosa 
entre particulares.
Parágrafo Primeiro - Lei Municipal específica 
delimitará as áreas em que incidirá o direito de 
preempção e fixará o prazo de vigência, não 
superior a cinco anos, renovável a partir de um 
ano após o decurso do prazo inicial de vigência.
Parágrafo Segundo - O direito de preempção 
fica assegurado durante o prazo de vigência 
fixado na forma do parágrafo primeiro, 
independentemente do número de alienações 
referentes ao mesmo imóvel

Acrescentados ao Projeto de lei com base no artigo 
26° Estatuto da Cidade
Parágrafo Terceiro - O direito de preempção 
será exercido sempre que o Poder Público 
necessitar de áreas para:
I.  Regularização Fundiária
II.  Execução de Programas e Projetos 
Habitacionais de interesse social
III. Constituição de reserva fundiária
IV. Ordenamento e direcionamento da 
expansão urbana
V.   Implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários
VI.  Criação de espaços públicos de lazer e 
áreas verdes
VII.  Criação de unidades de conservação ou 
proteção de outras áreas de interesse ambiental
VIII. Proteção de áreas de interesse histórico, 
cultural, paisagístico ou arqueológico.

Parágrafo Quarto - A Lei Municipal prevista no 
parágrafo primeiro deste artigo deverá enquadrar 
cada área em que incidirá o direito de preempção 
em uma ou mais das finalidades enumeradas pelo 
parágrafo terceiro deste mesmo artigo. 

.

.

Acrescentados ao Projeto de lei com base no artigo 
28° Estatuto da Cidade
Art. 27 - Da outorga onerosa do direito de 
construir: de acordo com o artigo 28 do Estatuto 
da Cidade o Município, ouvido o IPHAN, poderá 
fixar, através de lei específica, áreas nas quais o 
direito de construir poderá ser exercido acima do 
coeficiente de aproveitamento básico adotado, 
mediante contrapartida a ser prestada pelo 
beneficiário.

Art.30° Estatuto da Cidade
Parágrafo Primeiro - A Lei Municipal específica 
estabelecerá as condições a serem observadas 
para a outorga onerosa do direito de construir e 
de alteração de uso, determinando:
I.  A fórmula de cálculo para cobrança
II.  Os casos passíveis de isenção do pagamento 
da outorga
III.  A contrapartida do beneficiário

Art.31° Estatuto da Cidade
Parágrafo Segundo - Os recursos auferidos com 
a adoção da outorga onerosa do direito de 
construir e de alteração de uso serão aplicados 
com as finalidades previstas no parágrafo 
terceiro do Art. 26 desta Lei.

Art.32° Estatuto da Cidade
Art. 28 - Das operações urbanas consorciadas: de 
acordo com o artigo 32 do Estatuto da Cidade o 
Município poderá, através de Lei específica, 
delimitar área para aplicação de operações 
consorciadas.

Parágrafo Primeiro - Considera-se operação urbana 
consorciada o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a 
participação dos proprietários, moradores, usuários 
permanentes e investidores privados, com objetivo 
de alcançar em uma área transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 
valorização ambiental.
Parágrafo Segundo - Da Lei específica que 
aprovar a operação urbana consorciada 
constará o plano de operação urbana 
consorciada.

Acrescentados no Projeto de lei com base no artigo 
35° Estatuto da Cidade
Art. 29 - Da transferência do direito de 
construir: de acordo com o artigo 35 do Estatuto 
da Cidade o Município poderá, através de Lei 
específica, autorizar o proprietário de imóvel 
urbano, privado ou público, a exercer em outro 
local, ou alienar, mediante escritura pública, o 
direito de construir previsto na legislação 
urbanística, quando o imóvel for considerado 
necessário para fins de:
I -  Implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários
II - Preservação, quando o imóvel for 
considerado de interesse histórico, ambiental, 
paisagístico, social, cultural ou arqueológico.
III - Servir a programa de regularização 
fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda e habitação de 
interesse social.
IV - A mesma faculdade poderá ser concedida ao 
proprietário que doar ao Poder Público seu 
imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos 
incisos I a III, do caput deste artigo.

Acrescentado ao Projeto de lei com base no artigo 
36° Estatuto da Cidade
Art. 30 - Do estudo de impacto de vizinhança: de 
acordo com o artigo 36 do Estatuto da Cidade o 
Município poderá, através de Lei específica, 
definir os empreendimentos e atividades 
privadas ou públicas 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.

Art.37° Estatuto da Cidade
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Parágrafo Primeiro - O EIV será executado de 
forma a contemplar os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou atividade 
quanto a qualidade de vida da população 
residente na área e suas proximidades, incluindo 
a análise, no mínimo, das seguintes questões:
I -  Adensamento populacional
II -  Equipamentos urbanos e comunitários
III -Uso e ocupação do solo
IV - Valorização imobiliária
V - Geração de tráfego e demanda por 
transportes públicos
VI - Ventilação e iluminação
VII - Paisagem urbana e patrimônio natural 
ecultural
Parágrafo Segundo - Dar-se-á publicidade aos 
documentos integrantes do EIV, que ficarão 
disponíveis para consulta, no órgão competente 
do Poder Público municipal, por qualquer 
interessado.

Art.38° Estatuto da Cidade
Parágrafo Terceiro - A elaboração do EIV não 
substitui a elaboração e a aprovação de estudo 
prévio de impacto ambiental  EIA - requeridas 
nos termos da legislação ambiental.

Art. 20 - O Município poderá, através de ato do 
Poder Executivo, decretar a desapropriação por 
necessidade ou por utilidade pública ou por 
interesse social, de acordo com os artigos 63 e 96 da 
Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei. 
Virou o artigo 31 no projeto de lei

TÍTULO II
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DO 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E 
CIENTÍFICO

Do artigo 21 ao 27  correspondem  aos artigos do 32 
ao 38  do projeto de lei 
Art. 21 - O apoio ao  desenvolvimento  das 
atividades  econômicas, culturais e científicas, 
insere-se entre as ações que merecem do Poder 
Executivo  a  definição de políticas setoriais, que 
têm como objetivo  a expansão das atividades  do  
setor  produtivo e o fortalecimento do município 
de Paraty  como núcleo  cultural do Estado.
Art. 22 - O Poder Executivo buscará integração e 
cooperação com municípios vizinhos para a 
realização de projetos de interesse comum, 
destinados à promoção do desenvolvimento em 
setores   da   economia  e  das  atividades 
culturais e científicas.

Art. 23 - A  ação  do  Poder Executivo deve  
assegurar a celebração  de convênios com órgãos 
de outros níveis de Governo e outras entidades 
públicas e privadas, nacionais e internacionais, 
para obtenção de recursos e apoio técnico, 
visando desenvolver programas de preservação 
do seu patrimônio cultural, bem como políticas 
para sua valorização e desenvolvimento.

Art. 24 - A Política  de  Apoio ao  
Desenvolvimento Econômico, Cultural e 
Científico,  a ser implantada pelo Poder 
Executivo, deverá ser direcionada para o melhor 
aproveitamento do potencial turístico do 
Município e de seus recursos pesqueiros e 
agrícolas e se desdobrará em ações que alcancem 
as demais atividades de comércio e serviços e as 
atividades industriais  compatíveis.

Parágrafo Único - A atuação do Poder 
Executivo, em apoio às atividades econômicas, 
deverá privilegiar iniciativas que contribuam 
para o aumento das oportunidades de emprego e 
geração de renda.

Art. 25 - Na implantação da Política de Apoio ao 
Desenvolvimento Econômico, Cultural e 
Científico,  será considerada a necessidade de 
serem integrados o setor formal e o informal da 
economia e de ser valorizada a pequena e a 
micro-empresa.

Art. 26 -  A Política   de   Apoio  ao  

Desenvolvimento  Econômico, Cultural e 
Científico deverá respeitar a identidade e 
apoiar as atividades exercidas pelas 
comunidades locais, especialmente pela 
população caiçara, com vistas à preservação 
cultural e, sobretudo, à incorporação do 
conhecimento dessa população sobre o uso dos 
ecossistemas locais.

Art. 27 - Os bens, ou conjuntos de bens 
representativos do processo cultural local, são 
conceituados como elementos dinâmicos da 
contínua trajetória histórica e cotidiana, 
devendo ser respeitados os significados a eles 
a t r i b u í d o s  p e l a s  c o r r e s p o n d e n t e s  
comunidades.

CAPÍTULO I
DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Art. 28 - O Poder Executivo Municipal deverá 
implantar  um Programa  de Apoio ao Turismo, 
em parceria com o setor empresarial e entidades 
competentes e interessadas, públicas ou privadas, 
tendo como ações indutoras: Art. 39 do projeto de 
lei

I. A melhoria dos acessos viários, dos serviços de 
comunicações telefônicas e de segurança, além de 
outros, de responsabilidade de outras esferas do 
governo;
II. A atualização, detalhamento e implantação ( 
acrescentado:  de Projeto do Sistema Viário da 
Área Urbana,  elaborado a partir das Diretrizes 
Básicas para o Sistema Viário da Área Urbana e de 
Expansão Urbana do Município de Paraty/1º 
Distrito, que foram preliminarmente aprovadas 
pela Comissão de Proteção aos Bens do IPHAN - 
6º Distrito), objetivando a maior e melhor 
integração dos bairros que compõem a sede do 
Município e a melhor circulação de visitantes e 
moradores, sem congestionar o centro histórico e 
seu entorno imediato;
III. A implantação de área de estacionamento para 
ônibus de excursionistas, na sede do Município, 
com instalações e serviços compatíveis com a sua 
função, de modo a possibilitar a efetiva 
aplicabilidade da Lei Municipal nº 948, de 
17.12.93 e do Decreto nº 121, de 24.12.93, que a 
regulamentam;
IV. A implantação de terminais turísticos nas áreas 
de grande afluxo de visitantes, principalmente 
junto às praias não urbanas e cachoeiras, com 
estacionamento para carros particulares e ônibus 
de excursionistas e demais serviços de 
a tend imento  ao  v i s i t an te ,  t a i s  como 
sanitários/vestiários, cantina, lixeiras e outros, na 
forma do disposto no art. 8º, Inciso VII deste 
Plano Diretor;
V.  A criação e divulgação de circuitos turísticos, 
devidamente planejados, que valorizem a grande 
diversidade de paisagens que o Município oferece 
e a existência de numerosos sítios atrativos além 
do Bairro Histórico;
VI. A edição de folhetos promocionais e guias 
turísticos, para a divulgação das oportunidades de 
lazer, esporte e fruição das belezas naturais e do 
patrimônio cultural do Município;
VII. A programação de eventos - festivais, 
seminários, cursos, feiras e outras iniciativas que 
possam contribuir para o aumento do afluxo de 
visitantes à cidade, sobretudo em períodos de 
baixa estação;
VIII. Incluído  no  projeto de lei como VIII  a 
valorização das festas religiosas e populares 
que fazem parte da tradição do Município.
IX. A definição de normas mínimas de higiene e 
conforto para os meios de hospedagem e 
alimentação  no Município,  ( excluído de modo a 
constituir um cadastro que possa ser divulgado 
com o aval do órgão de turismo municipal;)

Incluído no projeto de lei  como  X - A 
classificação dos estabelecimentos de 
hospedagem e alimentação de modo a 

constituir um cadastro que possa ser divulgado 
com o aval do órgão de turismo municipal;

IX. A  definição  de   normas  que  orientem  a 
prática das atividades relacionadas com o  Eco-
turismo no município ( Excluído: e cadastro das 
trilhas e de guias, em trabalho conjunto com o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA;) 

Incluído com XII  - A classificação das trilhas e 
cadastro dos guias, em trabalho conjunto com o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

X. Excluído: o incentivo  à indústria naval, 
esportiva e pesqueira, para reparos e construção 
de embarcações;
XI. A criação de guaritas de controle nos acessos às 
praias localizadas nas unidades de conservação 
ambiental, com vistas à sua preservação, 
segurança e manutenção; Este inciso tornou-se nr. 
XIII

Acrescentado no projeto de lei  : XIV  a criação 
de eventos

A c r e s c e n t a d o  a o  P r o j e t o  d e  l e i  :                       
CAPÍTULO II
                                             DAS ATIVIDADES 
COMERCIAIS E DE SERVIÇOS

Art. 40 - O Poder Executivo Municipal deverá 
incentivar o Programa de Apoio à Expansão 
das Atividades Comerciais e de Serviços.
Parágrafo Único - Para a efetivação do 
Programa o Poder Executivo se articulará com 
os empresários locais do comércio e dos serviços 
com vistas à integração dos esforços e à 
multiplicação das iniciativas promocionais.

                                                                            
CAPÍTULO II  ( No projeto de lei Capitulo III) 

                                      DA ATIVIDADE 
PESQUEIRA E MARICULTURA

Art. 29 - O estímulo às atividades pesqueiras, a ser 
objeto de programação do Poder Executivo, se 
desdobrará no apoio à produção e comercialização 
do pescado e no apoio técnico e incentivo aos 
projetos de maricultura que venham a ser 
desenvolvidos no Município. Art. 41 no projeto de 
Lei

Acrescentado ao Projeto de lei : Parágrafo 
Primeiro - O Município será responsável por 
criar mecanismos de proteção e preservação 
das áreas ocupadas pelas comunidades de 
pescadores.

Parágrafo Segundo: Para os Projetos de 
Maricultura serão considerados apenas os 
seguintes princípios:

I. Sensibilizar os maricultores quanto à capacidade 
de suporte contra a pesca predatória;
II. Fortalecer o surgimento da cadeia alimentar no 
mar;
III. Fixar o homem à região costeira;
IV. Estabelecer a partir do cultivo novas fontes de 
proteína para as comunidades;
V. Incentivar a pesca racional em detrimento à 
pesca extrativista;
VI. Fiscalizar o ambiente marinho propício a 
maricultura;
VII. Orientar a instalação de fazendas marinhas 
que funcionarão como recifes artificiais 
impedindo a pesca do arrasto e o mergulho em 
locais considerados berçários marinhos;
VIII. Gerar emprego e renda nas comunidades 
costeiras.

Art. 30 - A  mobilização  de  várias  comunidades 
de pescadores e sua organização, objetivando a 
criação de associações que venham promover a 

   

aquisição direta dos materiais de que necessitam 
para suas atividades e eventualmente para a venda 
do produto, será projeto da Secretaria de Promoção 
Social juntamente com a Secretaria de Agricultura, 
Pesca e Meio-Ambiente. Art. 42 do 
Projeto de Lei.
§ 1º - Para a organização dos pescadores deve ser 
considerada a possibilidade de criação de uma 
cooperativa reunindo os pescadores vinculados à 
pesca industrial e à pesca artesanal.

§ 2º - No que se refere à pesca artesanal, tradicional 
no Município, será incentivada a mobilização da 
comunidade de pescadores visando a sua 
participação nas decisões relativas à mesma.

Art. 31 - O Poder Executivo deverá priorizar o 
deslocamento do Terminal Pesqueiro da sede, 
objetivando desafogar o movimento no Bairro 
Histórico e melhorar a circulação da produção 
pesqueira no Município. Art.43 no projeto de lei
Parágrafo Único - O cais localizado junto ao Bairro 
Histórico passará a atender exclusivamente às 
embarcações de turismo e lazer, e à circulação entre 
as ilhas e locais de difícil acesso no litoral.

Art. 32 - O  incentivo  à atividade pesqueira se dará 
através da construção de entrepostos e da busca de 
linhas de financiamento para aquisição de 
embarcações e outros equipamentos; Artigo 44 
projeto de lei
Art. 33 - Para  a efetivação da programação  
destinada ao incentivo à pesca e à agricultura, o 
Poder Executivo deverá articular-se com o órgão 
estadual de pesca, bem como com outras entidades 
governamentais e não governamentais,  nacionais e 
internacionais.
Artigo 45 no Projeto de lei

§ 1º - O  Poder Executivo buscará junto  aos  órgãos  
do setor, no Governo Estadual e no Governo 
Federal, incentivos para projetos dessa natureza.

§ 2º - O Executivo firmará convênio com entidades 
de pesquisa para acesso a estudos de biologia 
marinha.

Art. 34 - À Secretaria Municipal de Agricultura 
Pesca e Meio Ambiente, caberá o gerenciamento e a 
fiscalização da atividade pesqueira, em conjunto 
com órgãos afins das outras esferas do Governo. 
Art. 46 no proj. lei

CAPÍTULO III ( no projeto de lei Capitulo IV)
DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS

Art. 35 - A  atividade  agrícola  será objeto da  ação 
do  Poder Público, que dará ênfase à fixação do 
homem ao meio rural e apoio à produção de 
alimentos. Art. 47 no Projeto de Lei

Art. 36 - O Conselho Municipal de Política 
Agrícola e Pesqueira, de acordo com o art. 207 da 
Lei Orgânica, é órgão responsável pela formulação 
dos programas de desenvolvimento geral das 
atividades agrícolas em conformidade com o 
disposto neste Plano Diretor. Art. 48 no projeto de 
lei
Art.  37 - A Política Agrária e Agrícola do Município 
deverá ter como diretrizes: ( Artigo 49 no projeto de 
lei)

I. Consolidação dos usos agrícolas nas áreas rurais 
do Município, vedando sua ocupação para fins 
urbanos;
II. Apoio à sobrevivência dos usos agrícolas das 
comunidades caiçaras;
III. Promoção das ações relativas à regularização 
fundiária em glebas ocupadas por posseiros com 
direito a usucapião;
IV. Levantamento e demarcação das terras públicas 
ociosas existentes em áreas rurais e destiná-las a 
assentamentos de trabalhadores rurais, mediante 
cessão de uso;
V. Implantação em áreas de expansão urbana e 
próximo a povoados rurais, de projetos de hortas 
comunitárias;
VI. Promoção nas  escolas  municipais do 

aedificandi”.

Art. 230 - Na Zona Especial  são consideradas “non 
aedificandi” as áreas situadas acima da cota de 25 
m.

Art. 231 - A regularização das construções 
existentes e as futuras aprovações de projeto de 
construção  e de parcelamentos na Zona Especial 
somente poderão ocorrer mediante a doação das 
áreas a municipalidade prevista no Artigo 253 desta 
Lei.

TÍTULO V
DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS 
URBANOS

Art. 232 - O parcelamento do solo para fins urbanos 
no Município de Paraty, será efetuado obedecidas 
as normas urbanísticas constantes desta Lei, além 
daquelas instituídas pela Lei Federal nº 6.766 de 19 
de dezembro de 1979.
Parágrafo Único - Parcelamento do solo é a divisão 
da terra em unidades juridicamente independentes, 
dotadas de individualidade própria, para fins de 
edificação.

Art. 233 - São modalidades de parcelamento do 
solo para fins urbanos o loteamento e o 
desmembramento.

§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de 
gleba em lotes destinados à edificação, com 
abertura de novas vias de circulação, de 
logradouros públicos ou prolongamento, 
modificação ou ampliação das vias existentes.
§ 2º - Considera-se desmembramento a subdivisão 
da gleba em lotes destinados à edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde 
que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros públicos, nem no prolongamento, 
modificação ou ampliação dos já existentes.

Art. 234 - Somente será admitido o parcelamento 
do solo para fins urbanos em Áreas Urbanas e nas 
Áreas de Expansão para Fins  de Turismo  
conforme definidas e delimitadas nesta Lei.

Art.235 - Somente será permitida a execução de 
loteamento, desmembramento, remembramento e a 
abertura de logradouros públicos, caminhos e 
estradas, com prévio licenciamento da Prefeitura 
Municipal, desde que em conformidade com a 
legislação Federal, Estadual ou Municipal 
pertinente.
Parágrafo Único - O descumprimento da legislação 
federal, estadual ou municipal, sujeitará o infrator 
às penalidades cabíveis, em especial às previstas no 
Capítulo IX da Lei Federal nº 6.766/79 que 
regulamenta a matéria.

Art. 236 - Os acessos públicos a cursos d'água, 
lagoas, nascentes e praias serão garantidos através 
de servidões públicas, espaçadas de forma a 
respeitar a realidade física e ambiental do local, 
procurando-se manter um espaçamento mínimo de 
500 (quinhentos) metros e máximo de 1.000 (mil) 
metros, sendo a sua largura nunca inferior a 6 (seis) 
metros.

Parágrafo Único - No caso de implantação de via de 
impasse (cul de sac), deverá ser previsto, além da 
praça de retorno, área de estacionamento de 
automóveis com número  de vagas compatível com 
a dimensão da praia atendida por este acesso, na 
relação definida no “caput” do artigo.
 
Art.  237  -  Em terrenos de encosta com inclinação 
igual ou  superior a 30% (trinta por cento), medidas 
em qualquer  direção na linha de maior inclinação 
da gleba,  não será permitido o parcelamento do 
solo, salvo se atendidas exigências específicas das 
autoridades competentes.

Art. 238 - Quando uma edificação vier a acarretar 
prejuízo para um ponto panorâmico ou  de valor 
histórico, a Prefeitura Municipal, ouvido o 
Conselho Municipal de Urbanismo, poderá 

determinar a sua altura máxima e posição 
obrigatória dentro do lote,  complementarmente 
as diretrizes definidas nesta Lei para a área ou 
zona correspondente.
 
Art. 239 - Todos os lotes deverão ter 
necessariamente, no mínimo, uma testada  para 
um logradouro público.
 
Art. 240 - Não será permitido o parcelamento do 
solo:
I. Em terrenos alagadiços e sujeitos  à inundações 
antes de tomada as providências para assegurar o 
escoamento das águas;
II. Em terrenos que tenham sido aterrados com 
material nocivo à saúde, sem que sejam 
previamente saneados;
III. Em terrenos com declividade igual ou superior 
a 30%, salvo se atendidas exigências específicas 
das autoridades competentes;
IV. Em terrenos onde as condições geológicas não 
aconselhem a edificação;
V. Em áreas de preservação permanente ou 
naquelas onde a poluição impeça condições 
sanitárias suportáveis, até a sua correção;
VI. Ao longo da Rodovia BR - 101, numa faixa 
com largura de 60 m, contados a partir do seu eixo 
para os dois lados, incluindo-se as faixas de 
domínio;
VII. Ao longo da Rodovia RJ - 165, numa faixa 
com largura de 30 m, contados a partir do seu eixo 
para os dois lados, incluindo-se as respectivas 
faixas de domínio. 

§ 1º - Nas faixas referidas nos itens VI e VII, só 
será admitida a implantação de equipamentos de 
apoio às rodovias e áreas de estacionamento, 
ouvidos o DNER e o DER - RJ respectivamente.
§ 2º - A exceção dos serviços e equipamentos 
referidos no parágrafo anterior, não serão 
permitidos acessos diretamente à Rodovia BR - 
101, devendo-se buscar sempre os acessos através 
de vias secundárias, em conexões aprovadas pelo 
DNER.

Art. 241 - O loteador é o principal responsável 
pela execução do projeto de parcelamento, 
respondendo, na forma da legislação vigente, pela 
sua inexecução ou pela sua execução com 
infringência das normas.

Art. 242 - O loteador assumirá a responsabilidade 
de praticar todos os atos materiais para a 
realização do parcelamento, conforme as 
exigências da Prefeitura Municipal.

Art. 243 - O loteador deverá executar as suas 
expensas, comprometendo-se no ato de 
aprovação do projeto com cronograma para a sua 
realização, as seguintes obras:
I. Drenagem e aterro, quando se tratar de terrenos 
alagados;
II. Terraplanagem, arruamento e meio-fio, 
calçamento ou pavimentação e galeria de águas 
pluviais;
III. Sistema de esgotamento sanitário ou solução 
alternativa;
IV. Sistema de abastecimento e rede de 
distribuição de água ou solução alternativa;
V.  Sistema de energia elétrica e iluminação 
pública;
VI. Arborização das vias e praças.

Art. 244 - O loteador se obriga a facilitar a 
fiscalização permanente, pela Prefeitura 
Municipal, da execução das obras e serviços. 

Art. 245 - As obras a que se refere o Art. 261 
deverão ter início dentro do prazo máximo de um 
ano, contado a partir da data da aprovação do 
projeto de loteamento, findo o qual caduca a 
referida aprovação, salvo se o requerente 
apresentar justificativa perante a Prefeitura 
Municipal nos 15 (quinze) dias seguintes ao 
término daquele prazo, podendo então ser 
estabelecido novo prazo improrrogável pela 
Prefeitura Municipal para as obras, ouvido o 
Conselho de Urbanismo.

§ 1º - A execução das obras poderá ser feita por 
fases, segundo prioridades estabelecidas pela 
Prefeitura Municipal, mas sem prejuízo do prazo 
fixado para a conclusão das referidas obras.
§ 2º - A aceitação das fases a que se refere o 
parágrafo anterior fica condicionada a que os 
trechos estejam totalmente concluídos e com 
acesso garantido por logradouro já aceito e 
reconhecido.

Art. 246 - O loteador caucionará à Prefeitura 
Municipal, pelo prazo igual ao previsto para a 
execução das obras, mediante escritura pública, 
uma área indicada por esta, livre de ônus reais, 
correspondente a 30% (trinta por cento) dos lotes 
considerados comercializáveis, como garantia da 
execução das obras de que trata o inciso I do artigo 
anterior.

Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal poderá, 
em acordo com o loteado, aceitar garantia real 
alternativa equivalente aos lotes em caução.

Art. 247 - Findo o prazo fixado para execução das 
obras e serviços exigidos, caso não tenham sido 
concluídos, a Prefeitura Municipal promoverá 
ação competente para adicionar ao seu patrimônio 
a área caucionada referida no Artigo anterior, que 
poderá ser alienada para ressarcimento dos custos 
referentes às obras a realizar.

Parágrafo Único - Se a área caucionada for 
insuficiente para que, com o produto de sua 
alienação se paguem a obras a executar pela 
Prefeitura Municipal e não se verificar o 
pagamento voluntário da diferença em prazo 
fixado pela Prefeitura Municipal, proceder-se-á à 
cobrança judicial na forma da lei.

Art. 248 - Os proprietários de lotes, de comum 
acordo, podem solicitar a Prefeitura Municipal a 
modificação do projeto de parcelamento do solo, 
mesmo que este já esteja aprovado, apresentando 
novo projeto sob sua responsabilidade, elaborado 
segundo as normas vigentes à data da solicitação.

Art. 249 - Embora satisfazendo as demais 
exigências da presente Lei, qualquer projeto de 
parcelamento pode ser alterado, total ou 
parcialmente, pelos órgãos oficiais competentes 
quando se tratar:

I. Da defesa dos recursos naturais ou paisagísticos 
e do patrimônio artístico, histórico e arqueológico 
do Município;
II. De diretrizes de desenvolvimento turístico 
definidas em planos oficiais em vigor;

evitar  o  excessivo  número   de  lotes e 
conseqüentemente o aumento de investimentos  
em obras de infra-estrutura e custeio de serviços.

C a p í t u l o   I
Dos Loteamentos

Art. 250 - Nos projetos de loteamento, deverá ser 
prevista uma área destinada à recreação pública, 
num percentual nunca inferior a 10% da área total 
do terreno, retiradas as vias de circulação.
Parágrafo Único - As áreas destinadas à recreação 
pública deverão estar situadas de forma a 
preservar os recursos naturais paisagísticos do 
Município.

Art. 251 - Nos projetos de loteamento, deverá ser 
doada à Prefeitura Municipal, além das áreas 
livres destinadas à recreação, uma área nunca 
inferior a 8% da área total do terreno, destinada a 
implantação de equipamento urbano e 
comunitário, retiradas as vias de circulação, livre 
de ônus reais.

Art. 252 - As áreas livres  referidas nos  artigos 
anteriores, destinadas à recreação pública e a 
implantação de equipamento urbano e coletivo, 
não poderão se localizar em áreas de preservação 
permanente conforme definidas no art. 200, nem 

ficar encravadas entre lotes ou ter declividade 
superior a média geral da gleba em que estiverem 
situadas.
Parágrafo Único - Nos loteamentos com área igual 
ou inferior ao 30.000 m² (trinta mil metros 
quadrados), a área de que trata o caput deste artigo 
poderá ser doada sob a forma de lotes contínuos.

Art. 253 - A área total a ser doada à Prefeitura 
Municipal, composta pela área de recreação pública, 
pela área destinada a equipamento urbano e 
comunitário e,  pelas vias de circulação  deverá 
somar um percentual nunca inferior a 38% da área 
total do terreno.
Art. 254 - A Prefeitura Municipal, considerando a 
localização e o dimensionamento adequados dos 
equipamentos que pretenda instalar nas áreas citadas 
nos artigos anteriores e com o objetivo de atender a 
programas habitacionais de interesse social, poderá 
entrar em entendimento com o(s) proprietário(s) dos 
loteamentos, objetivando permutar as áreas de 
doação e aceitar o equivalente a até 20% desta área 
doada, fora da área da gleba loteada, nas seguintes 
condições:
I. A área doada deverá se localizar prioritariamente 
em áreas definidas como ZIS ou nas suas 
proximidades;
II. A área doada fora da sede, quando não se localizar 
em ZIS já definida na Lei, deverá localizar-se em 
ZR1 ou ZR2, passando a constituir-se  a partir de 
então, automaticamente, em  ZIS;
III. A dimensão da área doada na ZIS deve 
corresponder ao valor de mercado da parcela de área 
que substitui no interior da gleba parcelada;
IV. A comparação dos valores das áreas deve tomar 
como base de referência as últimas transações 
registradas no Registro de Imóveis.

§ 1º - No caso da adoção desta medida e de acordo 
entre a Prefeitura Municipal e o(s) proprietário(s), 
ela deverá estar registrada no Memorial Descritivo 
do projeto aprovado.
§ 2º - A transferência destas áreas à municipalidade, 
deverá se dar  após aprovação do projeto e como 
condição para expedição do alvará de início das 
obras, sem qualquer ônus para o município, 
mediante escritura pública registrada no Registro de 
Imóveis correspondente.

Art. 255 - Nos projetos de loteamento situados ao 
longo da Rua Roberto Silveira e RJ-165 até o núcleo 
de Ponte Branca, as áreas referidas nos arts. 250 a 
253, deverão ser doadas preferencialmente sob a 
forma de faixa livre de proteção ao longo do eixo da 
referida rua e rodovia, assim dimensionadas: 

I. Do entroncamento do eixo da Av. Roberto Silveira 
com o eixo da Rua Domingos Gonçalves de Abreu 
(Rua da Patitiba) até o entroncamento do eixo da Av. 
Roberto Silveira com o eixo da Rua da Floresta, 
serão previstos 12 m (doze metros) de recuo para 
ambos os lados, contados a partir do seu  eixo atual.
II. Do entroncamento do eixo da Av. Roberto 
Silveira com o eixo da Rua  da Floresta até o 
entroncamento do eixo da Av. Roberto Silveira com 
o eixo da Rua  Dr. Alfredo Sertã serão previstos 29 m 
(vinte e nove metros)  de recuo para o lado direito e 
12 m (doze metros) de recuo para o lado esquerdo, 
contados a partir de seu eixo atual.
III. O entroncamento de eixo da Av. Roberto Silveira 
co m o eixo da Rua Dr. Alfredo Sertã- divisa do 
terreno da TELERJ, até o entroncamento do eixo da 
Av. Roberto da Silveira com eixo da Estrada da 
Ponte Nova, serão previstos 29m (vinte  e nove 
metros)  de recuo para ambos os lados, contados a 
partir de seu eixo atual.
IV. Do entroncamento do eixo da Av. Roberto da 
Silveira com o eixo da Estrada da Ponte Nova até o 
entroncamento da Av. Roberto da Silveira com o 
eixo da BR - 101 (Trevo), serão previstos 35 m  
(trinta e cinco metros) de recuo para ambos os lados, 
contados a partir de seu eixo atual.
V. Do entroncamento do eixo da BR - 101 (Trevo) 
com o eixo da RJ-165 até o núcleo de Ponte Branca 
serão previstos 35 m  (trinta e cinco metros) de recuo 
para ambos os lados, contados a partir de seu eixo 
atual.

.

.
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aprendizado agrícola, criando hortas a serem 
cuidadas pelos alunos;
VII. Incentivo à utilização de terrenos baldios como 
hortas comunitárias;
VIII. Favorecimento a  iniciativas tendentes à 
conservação do solo e à introdução de novos 
cultivos, mediante convênio com órgãos do 
governo estadual e federal;
IX. Fomento à agro-ecologia, incentivando a 
produção da cachaça e da farinha, desde que não 
haja prejuízo da Mata Atlântica e a formação de 
cooperativas para organização da produção; 
X. Implantação de  programa de micro-bacias 
hidrográfica que objetive o manejo integrado dos 
recursos existentes, através de um zoneamento 
agro-ecológico;
XI. Definição de política de financiamento de 
insumos agrícolas (sementes, máquinas, 
implementos, animais de tração) acessível ao 
pequeno produtor;
XII. Ampliação da oferta de infra-estrutura, 
sobretudo eletrificação rural e estradas vicinais;
XIII. Ampliação e reforma do mercado do produtor 
para que atenda às necessidades de comercialização 
de seus produtos pelo sistema individual ou 
associativo; 
XIV. Incentivo a agro-indústria voltada para o 
mercado turístico local, a exemplo da produção da 
banana passa, queijo, rapadura, mel, dentre outras;
XV. Incentivo ao artesanato étno-botâncio como 
fonte de renda complementar;
XVI. Incentivo à organização das comunidades 
rurais para maior representatividade no exercício do 
poder de pressão junto aos poderes constituídos e 
para viabilizar a comercialização da produção.

CAPÍTULO IV ( No projeto de lei Capitulo V)
DAS ATIVIDADES  AGRO-FLORESTAIS
Art.  38 - A Política Agro-Florestal do Município 
deverá ter como diretrizes principais: ( Art.50 
projeto de lei)
I. Desenvolvimento do agro-eco-turismo;
II. A promoção do manejo sustentado do palmito e 
sua flora associada;
III. A promoção do manejo sustentado da caixeta e 
sua flora associada como bromélias, phylodendros, 
samambaias e outras espécies compatíveis;
IV. A promoção do manejo sustentado das plantas 
ornamentais existentes nas florestas regionais fora 
dos limites do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina;
V. Ppromoção da restauração de áreas degradadas, 
especialmente as de elevado interesse ambiental e 
paisagístico com encostas acentuadas, nascentes e 
cabeceiras dos rios, matas ciliares e morros que 
compõem o perfil paisagístico do centro histórico;
VI. A expansão do Horto Florestal  voltado para 
produção de mudas de espécies florestais e 
frutíferas;
VII. A promoção do enriquecimento dos quintais 
rurais com fruticultura.

CAPÍTULO V (No projeto de Lei Capítulo VI)
DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E DO 
ARTESANATO

Art. 39 - Cabe ao Poder Executivo Municipal 
desenvolver esforços para o fortalecimento de 
outros setores industriais, compatíveis com a 
economia local e com a preservação do meio 
ambiente, como alternativa econômica às 
atividades tradicionais em retração no Município. 
Art. 51 projeto de lei

Art. 40 -  A  expansão  de  outros  setores  
industriais  deve ser objeto de estudos e projetos 
destinados: (Proj. Lei Art.52)

I. À identificação de novas oportunidades 
industriais; 
II. Ao fortalecimento da indústria da confecção, 
cuja diversificação deve ser perseguida;
III. À expansão da construção naval esportiva, 
pesqueira e de lazer;
IV À expansão da indústria pesqueira;
V. À implantação de indústria cujos produtos se 
destinem ao mercado de turistas e veranistas;
VI À expansão da agroindústria. 

Art. 41 - O apoio à expansão da pequena e micro 
empresas deverá ter como ponto de partida um 
levantamento da situação dos estabelecimentos, 
por tipo de indústria, para a elaboração de 
diagnóstico que oriente a programação a ser 
desenvolvida pelo Poder Executivo. Art. 53 
Projeto de lei

Acrescentado ao Projeto de lei : Art. 54  O 
apoio e incentivo à indústria naval, esportiva e 
pesqueira para reparos e construção de 
embarcações.

Art. 42 - O apoio ao artesanato será objeto de 
ações destinadas: Art. 55 projeto de lei
I. À organização dos artesãos com vistas à 
aquisição conjunta de insumos importados de 
outras praças;
II. À melhoria de qualidade dos produtos, 
mediante realização de eventos e que contribuam 
para  o aprimoramento técnico dos produtores;
III. À criação de centro de comercialização.

TÍTULO III
DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS

Art. 43 - O Poder Executivo Municipal dará 
prioridade  à ampliação  e melhoria da infra-
estrutura, dos equipamentos urbanos  e dos 
serviços públicos tendo como objetivos:  Art. 56 
no Projeto de lei
I. Atender de forma  equilibrada  à demanda  de  
infra-estrutura e de serviços em todo o território  
municipal;
II. Distribuir de forma socialmente mais justa  os 
benefícios inerentes às ações do Poder Público, 
com melhoria das condições sanitárias e da  
qualidade de vida da população;
III. Salvaguardar   ou   recuperar  os  recursos   
paisagísticos e do meio ambiente;
IV. Criar  condições para o  fortalecimento  das  
atividades econômicas.

Parágrafo  Único - A política de infra-estrutura e 
serviços públicos definida nesta Lei  estará 
compatibilizada  com  as  diretrizes da ordenação 
do território e da gestão  urbana e ambiental.

Art. 44  - São objeto da  política de infra-estrutura  
e  serviços públicos: Art. 57 no  Projeto de lei
I. O sistema de abastecimento d'água;
II. A  micro e macro-drenagem;
III. O sistema de esgotos sanitários;
IV. A  coleta e destinação de resíduos sólidos;
V. O  combate a vetores;
VI. energia elétrica, iluminação pública e 
telefonia;
VII. O sistema viário e de transportes;
VIII. Educação, saúde,  segurança pública, 
esporte e lazer;
  IX. estudo do comportamento das marés e do 
regime das águas;

Art. 45 - O Poder Executivo proverá a infra-
estrutura e os serviços públicos diretamente ou 
mediante concessão, e fiscalizará a adequação,  
operação  e  manutenção  dos  serviços 
concedidos. Art. 58 no Projeto de lei

CAPITULO I
DO SANEAMENTO

Art. 46 - A Política de Saneamento objetiva 
contribuir para a melhoria das condições 
sanitárias  do  Município,  com  prioridade para as 
áreas urbanas, mediante a implantação e operação 
de infra-estrutura e de serviços públicos 
destinados a solucionar, de forma integrada, os 
problemas de macro e  microdrenagem, de 
esgotamento sanitário, de coleta e  destinação de 
resíduos sólidos e de proliferação de  vetores. Art. 
59 no Projeto de lei

§ 1º - A Política de Saneamento complementa a 
Política de Meio Ambiente, à qual devem ser 

integradas suas ações.
§ 2º - Para execução da  Política de Saneamento, o 
Poder Executivo deverá estabelecer convênio com 
outros órgãos, governamentais ou não 
governamentais, e poderá atuar conjuntamente 
com os municípios vizinhos.

Art. 47 -  A Política  de   Saneamento  será 
implementada  através de instrumentos 
normativos e executivos que estabelecerão os 
procedimentos necessários à consecução dos 
objetivos e metas fixados nesta Lei. Art. 60 V no 
Projeto de lei

Art.  48  -  A  Política  de   Saneamento  (excluído: 
compreende, de forma integrada ao Plano 
Municipal de Gestão do  Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturai), os seguintes programs) ações : 
Art. 61 no Projeto de lei

I. Programa de drenagem  acrescentado no Projeto 
de lei : (  modificado no projeto de lei :II. 
Drenagem)I. Abastecimento de água;
II Programa de esgotos sanitários. ( modificado no 
projeto de lei: III. Esgotos Sanitários)
III. Programa de coleta e destinação final do lixo 
(no projeto de lei:  IV. Coleta e Destinação Final 
do Lixo)
IV.Programa de controle de vetores. (no projeto de 
lei V);
Acrescentado no projeto de lei  : VI. Estudo do 
comportamento das marés e do regime das 
águas.

Art. 49 - Para as atividades de melhorias do 
sistema de abastecimento de água, planejamento, 
licenciamento, implantação e manutenção da rede 
de macro e micro drenagem e do sistema de 
esgotamento sanitário previstos nesta Lei, o Poder 
Executivo instituirá um sistema de fiscalização a 
ser estruturado em programa próprio, que 
integrará todos os aspectos relativos a saneamento 
e proteção ambiental. (Art. 62 no projeto de lei)

Parágrafo Único - O Poder Público poderá 
transferir a outra entidade, pública ou 
privada,Acrescentado :  mediante aprovação da 
Câmara Municipal, as tarefas (executivas) 
relacionadas às Acrescentado : ações para 
melhoria do abastecimento da água, para o 
Sistema de Drenagem e implantação do 
Esgotamento Sanitário, (obras decorrentes dos 
Programas de Drenagem e de Esgotamento 
Sanitário,) cabendo ao órgão municipal 
competente, sua fiscalização e acompanhamento.

Art. 50 - Para a implantação dos Programas 
previstos neste capítulo, o Executivo destinará 
recursos orçamentários e de outras fontes, obtidos 
mediante convênios com os governos estadual e 
federal, entidades públicas ou privadas. (Art. 63no 
projeto de lei)

Seção I
DO ABASTECIMENTO D`ÁGUA

Art. 51 - O sistema de abastecimento d`água  na 
sede do Município será melhorado, através do 
aumento da capacidade da rede de distribuição, da 
ampliação das adutoras e da reforma do atual 
sistema de tratamento.  Art. 64 Projeto de lei 
Parágrafo Único - No caso de concessão do 
serviço de abastecimento, tratamento e 
distribuição de água, o Município definirá nos 
termos da concessão e cobrará da concessionária 
responsável a realização de obras de infra-
estrutura referidas no caput deste artigo, no 
sentido de dar consecução e viabilidade às 
melhorias nos sistemas.

Art. 52 - Todos os núcleos urbanos do Município 
deverão ser objeto de projeto de abastecimento, 
tratamento e distribuição d'água, que possa 
atender a toda a população. Art. 65 no projeto de 
lei

Art. 53 - Nos projetos de parcelamento do solo ou 

 

condomínios,  em locais não atendidos pelo sistema 
e sem previsão de atendimento no prazo de um ano, 
de acordo com consulta prévia ao concessionário do 
serviço, o(s) loteador(es )  ou empreendedor(es) 
deve(m) apresentar projeto técnico detalhado de 
sistema de abastecimento , captação e distribuição 
d'água e executar as respectivas obras, que 
condicionam a legalização definitiva do 
empreendimento. Art. 66 no projeto de lei

Seção II
Do Programa de Drenagem

Art.  54 - O Programa de Drenagem compreende as 
ações relativas à macro e microdrenagem e tem por 
objetivo a solução dos problemas relacionados ao 
escoamento de águas superficiais no Município. Art. 
67 no projeto de lei
Parágrafo Único - Todos os projetos de obras de 
macrodrenagem, inclusive aqueles a serem 
executados em áreas rurais por órgão estadual ou 
federal competentes, ou por iniciativa dos 
proprietários das terras objeto dos mesmos, deverão 
submeter ao Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, o respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental - RIMA.

Art.  55  -  Como  parte integrante do Plano de  
Gestão do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
deve ser elaborado, sob a supervisão do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, um Plano 
de Macrodrenagem, a ser implantado pelo 
Executivo Municipal, que terá como abrangência 
toda a área urbana da Sede Municipal e as áreas 
urbanas dos demais Distritos. 
Modificado no projeto de lei Art. 68 - Deve ser 
elaborado, sob a supervisão do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente e como 
parte integrante do Plano de Gestão do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais, Planos de 
Macrodrenagem e de Microdrenagem, a serem 
implantados pelo Executivo Municipal, que terão 
como abrangência toda a área urbana da Sede 
Municipal e as áreas urbanas dos demais 
Distritos.

§ 1º - As disposições que venham a constar do Plano 
de Macrodrenagem deverão ter como referência às 
soluções técnicas que venham a ser adotadas com 
relação à questão do esgotamento sanitário e a elas 
serem compatibilizadas.
§ 2º - O Plano de Macrodrenagem deverá estabelecer 
normas e procedimentos relativos à manutenção, 
despoluição ou reforma da rede existente e prever a 
sua ampliação, em consonância com as diretrizes 
definidas para o Plano de Microdrenagem e a meta 
de eliminação das conexões de esgotos a essa rede.

Art. 56 - As áreas urbanas já ocupadas, que não 
contam com rede de escoamento de águas pluviais 
deverão ser atendidas com prioridade pelo 
Executivo. Art. 69 no projeto de lei

Art. 57 - Em áreas urbanas objeto de novos 
empreendimentos, as obras de drenagem, previstas 
ou não no Plano de Macrodrenagem respectivo, 
deverão ser realizadas pelo agente loteador, 
previamente à aprovação do empreendimento e à 
venda dos lotes. Art. 70 no projeto de lei

Parágrafo Único - O  cumprimento  da   exigência   
da   implantação  pelo loteador, de projeto de rede de 
microdrenagem será fiscalizado pelo órgão 
municipal competente.

Art.  58 - A rede de microdrenagem tem por 
destinação o escoamento das águas pluviais nas 
áreas de ocupação urbana, conectando-se à rede de 
macrodrenagem ou diretamente aos corpos hídricos 
receptores. Art. 71  no projeto de lei

Art.  59 -  Para as áreas de ocupação urbana  
consolidada,  nas quais inexista rede de drenagem 
pluvial, ou quando a mesma é utilizada como 
receptora dos esgotos domésticos, o Executivo 
deverá  e laborar  e  implantar  P lano  de  
Microdrenagem, com vistas à reestruturação ou 
expansão da rede de drenagem pluvial hoje 

condomínios horizontais, desde que integrantes e 
aclopados a empreendimentos turísticos, até o 
limite de 60% (sessenta por cento) da área total da 
gleba. 

Art. 201 - Poderão ser admitidos, respeitados os 
40% (quarenta por cento) de área loteada ou 
condominal, conforme o art. 197 e ouvido o 
Conselho de Municipal de Urbanismo, parâmetros 
inferiores, desde que em projetos habitacionais de 
caráter social destinados ao assentamento de 
população local de baixa renda, implantadas em 
parceria com o Poder Público municipal, passando 
a constituir estas áreas em Zonas de Interesse 
Social.

Seção X
Área Rural

Art. 202 - Constitui a Área Rural do Município de 
Paraty, por exclusão, todo o território não 
demarcado nas seções anteriores deste capítulo, a 
qual destinar-se-á às atividades primárias e de 
produção de alimentos, bem como atividades agro-
industriais e de reflorestamento.
Parágrafo Único - Os investimentos públicos na 
Área Rural serão basicamente aqueles que 
incentivem  o desenvolvimento e a manutenção das 
atividades estabelecidas nos termos deste artigo.

Art. 203 - Será admitida na Área Rural a 
implantação de empreendimentos de prestação de 
Serviços de Hospedagem e Alimentação  conforme 
definidos no item XIII do art. 215 desta Lei, desde 
que associados a empreendimentos  agrícolas 
conforme definidos no “caput” do artigo anterior. 
 
Art. 204 - As atividades de produção e exploração 
na Área Rural deverão ser compatíveis com a 
preservação e a recuperação do meio ambiente e, 
especialmente, a preservação da Mata Atlântica, 
respeitada a legislação ambiental vigente.

Art. 205 - A Área Rural deverá ser objeto de 
legislação própria indicativa de zoneamento 
agrícola, a ser elaborado com a participação do 
Conselho Municipal de Política Agrária, de acordo 
com a Lei Orgânica. 
Parágrafo Único - O zoneamento rural deverá 
definir  claramente o perímetro destas áreas, 
estabelecendo normas e mecanismos que não 
incentivem o sub-parcelamento como alternativa 
habitacional para trabalhadores urbanos.

Art. 206 - Na Área Rural não serão permitidos 
parcelamentos para fins urbanos, sob forma de 
loteamentos ou condomínios.

§ 1º - Poderão ser admitidos parcelamentos com 
dimensões inferiores às do Módulo Rural, em áreas 
que venham a ser reconhecidas por lei como 
comunidades rurais, ouvido o Conselho Municipal 
de Política Agrícola e Pesqueira, destinadas a 
regularização ou ao assentamento de trabalhadores 
comprovadamente rurais. 
§ 2º - Comunidades rurais são aglomerados de 
residências de trabalhadores rurais, resultantes ou 
não de projetos oficiais de assentamento. 
 
CAPITULO III
DO ZONEAMENTO INTRA - URBANO

Art. 207 - Este Capítulo tem por objetivo a 
subdivisão das áreas urbanas, identificadas e 
delimitadas no Macrozoneamento Municipal, em 
zonas diferenciadas em função das diretrizes do 
Plano Diretor. 
Art. 208 - As áreas urbanas do município de Paraty 
subdividem-se nas seguintes categorias de zonas:

Zona do Bairro Histórico - ZBH
Zona Residencial 1 - ZR1
Zona Residencial 2 - ZR2
Zona Mista - ZM
Zona de Interesse Social - ZIS
Zona  Especial - ZE

Art. 209 - As zonas referidas neste Capítulo se 
aplicam a todas as áreas urbanas identificadas no 
Macrozoneamento e estão delimitadas 
graficamente nos mapas de Zoneamento Intra-
Urbano nas escalas aproximadas de 1:7500 na 
sede e 1:5000 nos demais núcleos urbanos e no 
Anexo II,  que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 210 - A Área de Expansão Urbana para Fins 
do Agro-Eco-Turismo, identificada e delimitada 
no Macrozoneamento Municipal integra, com a 
sua especificidade e dentro dos objetivos a que se 
propõe, o conjunto das áreas urbanas do 
Município. 

Art. 211 - O Município poderá lançar mão dos 
Instrumentos Administrativos definidos na Seção 
V, do Capítulo III do Título I, para encaminhar, 
dentro dos objetivos deste Plano Diretor, o 
desenvolvimento urbano do Município, conforme 
as indicações da Seção II deste Capítulo e outras 
que vierem a ser definidas como prioritárias 
através de lei própria.

Art. 212 - Todas as alterações de uso do solo rural 
para fins urbanos no Município dependerão de 
prévia anuência do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA e da 
aprovação da Prefeitura Municipal, segundo as 
exigências da legislação pertinente.

Art. 213 -  Para efeito desta Lei, entende-se por 
Zoneamento Intra-Urbano a subdivisão das Áreas 
Urbanas em zonas diferenciadas segundo, os 
seguintes parâmetros:
I. Permissão de parcelamento;
II. Usos permitidos, não permitidos e tolerados;
III. Àrea mínima dos lotes;
IV Frente mínima dos lotes;
V Afastamento lateral mínimo; 
VI Afastamento frontal mínimo;
VII Afastamento de fundos mínimo;
VIII Taxa de aproveitamento máximo do lote;
IX   Taxa de ocupação máxima do lote;
X. Taxa de impermeabilização máxima do lote;
XI. Limite de gabarito máximo das construções. 

Art. 214 - Os parâmetros para o uso, ocupação e o 
parcelamento do solo  serão diferenciados -por  e 
Áreas e Zonas e encontram-se definidos e fixados  
nos Quadros  I e II , que fazem parte integrante 
desta Lei.

Art. 215 - Para efeito da presente Lei, os usos 
terão a seguinte classificação:

I. Áreas de Lazer, Complexos Esportivos e 
Parques Temáticos de Uso Coletivo - 
equipamentos que ocupam grande extensão de 
área e se destinam a grande quantidade de público, 
sob regime de exploração privada ou pública; e 
cuja localização deve ser planejada levando-se em 
conta os impactos urbanos no seu entorno.
II. Comercial Local - comércio voltado para o 
atendimento das necessidades imediatas e 
cotidianas, cuja localização seja compatível com 
o uso residencial, assim como padaria, açougue, 
quitanda, mercearia, bazar, armarinho, sapataria, 
papelaria, farmácia.
III. Comercial Geral - comércio de atendimento 
eventual, cuja localização em relação ao uso 
residencial deve ser planejada, assim como 
supermercado, loja de materiais de construção, 
loja de móveis, loja de ferragens.
IV. Comercial Especial - comércio varejista de 
grande porte, incompatível com o uso residencial, 
assim com entreposto de pesca, centrais de 
abastecimento.
V. Institucional Local - uso institucional de 
localização compatível com o uso residencial, 
assim como estabelecimento público de ensino, 
posto policial, templo religioso, agência postal, 
posto telefônico, etc.
VI. Institucional Diversificado - uso institucional, 
cuja localização deve ser planejada de acordo com 
a estrutura funcional da cidade, assim como 
estabelecimentos da administração pública 
municipal, estadual e federal.

VII. Institucional Especial - uso institucional que 
requer estudo técnico especial para sua 
localização, assim como terminal rodoviário, 
estação de tratamento de esgotos, centrais 
elétricas.
VIII. Indústria Artesanal - indústria manual, 
criativa, que não provoca efeitos secundários de 
tráfego e de poluição do meio ambiente, sendo 
portanto, compatível com o uso habitacional.
IX. Residencial Multifamiliar - moradia destinada 
a várias famílias, assim como prédio de 
apartamentos ou vilas.
X. Residencial Unifamiliar - moradia destinada a 
uma só família.
XI. Serviços Locais - serviços voltados para o 
atendimento direto das residências, serviços 
pessoais e de pequenos reparos domésticos, assim 
como bombeiro, manicure, sapateiro, eletricista, 
barbeiro, cabeleireiro, escola de 1º e 2º graus, 
escola de datilografia, curso de línguas, faculdade, 
posto de saúde, ambulatório, consultório, 
escritório, banco, agência de viagens.
XII. Serviços Diversificados - serviços cuja 
localização deve ser planejada em relação ao uso 
residencial, assim como serviços de saúde de 
médio e grande portes (clínica, casa de saúde, casa 
de repouso, asilo, sanatório) e serviços de diversão 
(boate, cinema, teatro, clube, quadra de esporte, 
circo, parque de diversões, etc.)
XIII. Serviços de Hospedagem e Alimentação - 
meios de hospedagem (hotel, village, pousada, 
pensão, camping. etc.), bar, restaurante, 
lanchonete,  centro de convenção,etc.
XIV Serviços de Oficinas e Depósitos - serviços 
que, por suas características de incômodo ao uso 
residencial, necessitam de uma localização 
especial, assim como garagem, depósito, oficina 
para autos, posto de gasolina.

Seção I
Zona do Bairro Histórico

Art. 216 - Zona do Bairro Histórico - ZBH é o 
núcleo onde se concentra o conjunto arquitetônico 
urbano da cidade ou Paraty, de excepcional valor 
histórico e paisagístico.

Art. 217 - Fica proibido qualquer tipo de 
parcelamento no ZBH.

Art. 218 - As áreas públicas livres existentes na 
ZBH só poderão ser usadas para praças, parques e 
ajardinamentos.

Parágrafo Único - Não serão permitidas 
edificações nas áreas de que trata o “caput” deste 
artigo.

Art. 219 - Todo e qualquer projeto para alteração e 
adaptação de uso e de reparos e recuperação dos 
imóveis nesta área devem ser submetidos a 
apreciação prévia do IPHAN.

Art. 220 - Os parâmetros para ocupação e uso e o 
parcelamento dessas áreas estão definidos no 
Quadro I, que é parte integrante desta lei.

Art. 221 - Na Zona Mista, localizada no Distrito 
Sede, fica delimitada uma faixa de proteção ao 
Bairro Histórico, conforme o Mapa de 
Zoneamento Intra-Urbano e o Anexo IV, esta 
definida pelas ruas Jango Pádua e Beco da 
Generosa, e pelo segmento que acompanha os 
limites do terreno do CEMBRA, onde se aplicam 
complementarmente as normas dessas zonas os 
seguintes parâmetros:
Taxa de Aproveitamento máximo de 40% 
(quarenta por cento) admitindo-se mezanino;

Afastamento Frontal mínimo de 3 m (três metros).

Seção II
Zonas Residenciais

Art. 222 - Zona Residencial 1 e Zona Residencial 
2  são aquelas onde prevalece o uso para moradias 
e as atividades de apoio  e complementaridade a 
este uso, compatíveis entre si.

Parágrafo Único - A distinção entre a ZR1 e a ZR2 
refere-se a localização destas zonas, que implica em 
exigências diferentes quanto a dimensão dos lotes e 
demais normas de ocupação e uso.

Seção III
Zona Mista

Art. 223 - Zona Mista é aquela onde as atividades 
residenciais, comerciais e de serviço e industriais, 
compatíveis entre si, coexistem sem predominância 
significativa de nenhuma delas.

 Art. 224 - Na Zona Mista e Zona de Interesse Social 
fica delimitada uma faixa de proteção “non 
edificandi” ao redor da pista do campo de pouso 
conforme mapa de Zoneamento Intra-Urbano. 

Art. 225 - Os instrumentos administrativos 
previstos no art. 16 da Seção IV, Capítulo III, do 
Título I, aplicar-se-ão à Zona  Mista.

Seção IV
Zona de Interesse Social

Art. 226 - Zona de Interesse Social é aquela 
destinada primordialmente à produção e à 
manutenção da habitação de interesse social, 
compreendendo uma ou mais das seguintes 
situações:

I. Terrenos públicos ou particulares ocupados por 
população de baixa renda ou por assentamentos 
assemelhados, em  relação aos quais haja interesse 
público em se promover a urbanização ou 
regularização jurídica da posse de terra;
II. Loteamentos em relação aos quais haja interesse 
público na promoção da regularização jurídica ou 
parcelamento, na complementação da infra-
estrutura urbana ou dos equipamentos comunitários 
ou na recuperação ambiental;

III. Terrenos não edificados, subtilizados ou não 
utilizados, localizados nas Áreas Urbanas, 
necessários à implantação de Programas 
Habitacionais de Interesse Social;
IV. Outros terrenos que venham a ser objeto de 
reivindicação popular.

§ 1º - Além das Zonas de Interesse Social já 
identificadas e indicadas no Mapa de Zoneamento 
Intra-Urbano, a Municipalidade poderá identificar e 
delimitar novas ZIS para o atendimento aos seus 
objetivos precípuos.
§ 2º - Objetivando a formação de estoque de terrenos 
para a implantação de programas habitacionais e a 
consolidação ou ampliação das ZIS, o Município 
poderá lançar mão de negociação com loteadores, 
do tipo Operação Interligada, conforme definido no 
Art. 272, Capítulo I, do Título V.

Art. 227 - Em todas as áreas urbanas onde se 
permite o parcelamento do solo para fins 
residenciais, será permitido um percentual máximo 
de 15% da gleba a lotear com lotes mínimos de 250 
m² e demais parâmetros estabelecidos no Quadro I 
para a ZIS, desde que destinados a implantação de 
programa habitacional para a população local de 
baixa renda, passando estas áreas a se constituírem, 
a partir de então, em ZIS.
Parágrafo Único - A comercialização destes lotes 
deverá ser efetivada para moradores do Município, 
cadastrados na Prefeitura Municipal para 
atendimento em programa habitacionais criados 
com a finalidade exclusiva de que trata o “caput” 
deste artigo. 
 
Seção V
Zona  Especial

Art. 228 - Zona Especial é aquela onde prevalecem 
as normas especiais de urbanização instituídas pela 
Lei Municipal  nº 908 de 23 de dezembro de 1992 e 
que passam a fazer parte integrante desta Lei.

Art. 229 -  Os novos loteamentos deverão preservar 
as edificações já construídas, desde que não estejam 
assentes sobre as vias projetadas ou área “non 
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.

   Considerando a importância do Plano Diretor e a urgência de 
medidas que viabilizem sua implantação;
   Considerando que esta é uma das exigências para que Paraty 
seja considerado sítio do Patrimônio Mundial da UNESCO;
   Considerando a necessidade de envolvimento dos mais 
diversos segmentos da população paratiense e outros 
colaboradores nesse processo;
   Considerando a necessidade de que as ações da Prefeitura 
Municipal de Paraty, Câmara Municipal de Paraty e Sociedade 
Civil sejam liarmoniosas e coordenadas com vistas à 
implantação definitiva do Plano Diretor em nosso Município;
   O Prefeito Municipal de Paraty, Estado do Rio de Janeiro, 
usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, 
notadamente a Lei Orgânica Municipal em seu Artigo 96, inciso 
I, Alínea "A",
   DECRETA:
   Artigo 1° - Fica instituída a Comissão Coordenadora do 
Processo de Revisão do Piano Diretor do Município de 
Paraty/RJ.
   Artigo 2° - A comissão e integrada por representantes dos 
Poderes Executivo e Legislativo e de Entidades representativas 
de setores da sociedade civil, sendo composta pelos seguintes 
membros:
   Almir dos Remédios - Zona Costeira
   Andréa S. Lara - Estudante de Arquitetura Beatriz
   Campos Villaça  Vereadora
   Fuad José Minair Neto (Deco Minair)  Vereador
   Lauro Cantídio Belchior - Vereador
   Jorge Bianchini - Secretário de Obras
   Sérgio de Godoy Barbosa - Diretor de Meio Ambiente
   José Joaquim Bittencourt Neto - COMAMP
   Vitor José Gomes da Silva - ACIP
   Edson Fernando Klebanovycz - Colônia Z18
   Carlos Brenio Mariano da Silva - 3° Distrito
   Vagno Martins da Cruz - 3° Distrito
   Sérgio Ferreira Castillio - 2° Distrito
   Pedro José O. Bosi - 1° Distrito
   Sílvia Evelyn Salzmann - 1 ° Distrito
   Risoneide Maria de França Hollanda - 3° Distrito
   Danilo Candia - COMDEMA
   Wilson Alves de Melo - Empresário
   Cynthia Tarisse - IPHAN
   Artigo 3° - Este Decreto tem validade por 45 (quarenta e 
cinco) dias, entrando em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario.
   PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM 26 DE 
MAIO DE 2006.

   JOSÉ CARLOS PORTO NETO
Prefeito Municipal de Paraty

Decreto n° 065/2006 institui a Comissão Coordenadora do
Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de Paraty/RJ



existente, liberando-a das conexões de esgotos. 
Art.72 no projeto de lei
Parágrafo Único - Excluem-se desta exigência 
aqueles sistemas implantados, cujo tratamento seja 
considerado satisfatório e tenha sido aprovado 
pelos órgãos competentes.

Art. 60 - O Plano de  Microdrenagem  referido no 
artigo anterior, deverá prever e priorizar o 
planejamento da expansão progressiva do sistema  
nas áreas urbanizadas que não dispõem dessa infra-
estrutura, com prioridade para aquelas de ocupação 
já consolidada nas quais as condições de 
escoamento superficial são mais insatisfatórias, 
devendo ser impostas exigências no sentido da 
manutenção das áreas livres para a infiltração de 
parcela significativa das águas da chuva. Art. 73 no 
projeto de lei

Art. 61 - A implantação do Plano  de 
Microdrenagem  deverá contar com sistema de 
fiscalização destinado a assegurar o cumprimento 
do disposto nesta Lei. Art. 74 no projeto de lei
Parágrafo Único - Para a fiscalização referente às 
ligações clandestinas de esgoto à rede de drenagem, 
o Executivo recorrerá à participação da 
comunidade e dos órgãos de vigilância ambiental.

Art. 62 - Projetos especiais de rede de drenagem 
pluvial integrada à solução da questão dos esgotos 
sanitários e ao sistema de Macrodrenagem serão 
elaborados para cada loteamento ocupado por 
população de baixa renda, cabendo ao Executivo 
promover sua implantação. Art. 75 no projeto de lei
Parágrafo Único - Os  projetos  de  saneamento  
previstos  no caput deste Artigo deverão ser 
submetidos à Secretaria Municipal de Obras e ao 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Seção III
Do Programa de Esgotamento Sanitário

Art.  63 - O Programa de Esgotamento Sanitário 
objetiva a implantação gradual de sistema de coleta 
e tratamento de esgotos nas áreas urbanas já 
ocupadas ou a serem objeto de parcelamento. Art. 
76  no projeto de lei
Parágrafo Único - O Município deve estabelecer 
como prioritária a conclusão da rede de esgoto 
sanitário, bem como a construção da Estação de 
Tratamento para o núcleo sede, articulando-se com 
os órgãos estaduais e federais competentes.

Acrescentado ao Projeto de lei : Parágrafo 
Segundo - O SAAE é o órgão regulador das 
políticas para a água e para o esgoto no 
município.

Art. 64 - O Programa de Esgotamento Sanitário  
terá como conteúdo ações diversificadas e contará 
com instrumentos normativos e executivos que 
regulam e controlam a exigência de tratamento dos 
efluentes domésticos e outros, para a eliminação de 
riscos de transmissão de doenças e proteção do 
meio ambiente. Art. 77 no projeto de lei

Art. 65 - Todo  empreendimento do tipo 
condomínio, loteamento, clube e outros, cuja vazão 

3
de águas servidas seja igual ou superior a 30 m /dia, 
deverá implantar Estação de Tratamento de Esgoto - 
ETE. Art. 78 no projeto de lei

§ 1º - Cada   projeto de  ETE  conterá a  indicação 
do corpo receptor e será submetido ao órgão 
municipal  competente,  que o aprovará, após 
parecer técnico da  Fundação Estadual de 
Engenharia do meio Ambiente - FEEMA.

§ 2º - Deverá ser incentivado, o agrupamento  de 
vários empreendimentos, que de forma 
consorciada,  construam uma única ETE para o 
tratamento de seus esgotos.
Art. 66 - As residências unifamiliares ou 
empreendimentos com menos 30 m³/dia de vazão 

 de águas servidas deverão ter seus esgotos tratados 
por dispositivos estáticos de tratamento de nível 
primário e secundário. Art. 79  no projeto de lei
 1º - O órgão municipal competente manterá registro  

dos tipos de dispositivos mencionados acima que 
possam ser aceitos e cuja eficiência esteja 
comprovada em Normas Brasileiras ou trabalhos 
técnicos reconhecidos.
 § 2º - Após  o tratamento secundário, o efluente 
deverá ser disposto no solo, através de sumidouro, 
quando o lençol d'água esteja em profundidade 
superior a 2 (dois) metros, ou valas de infiltração 
nos demais casos.
Art. 67 - No caso  de  ser constatada a 
impossibilidade física de implantação dos 
dispositivos previstos nos artigos anteriores, 
solução alternativa  deve ser proposta ao órgão 
municipal competente, que a submeterá à 
FEEMA. Art. 80 no projeto de lei
Art. 68 - Fica vedada, a partir da data de 
promulgação desta Lei, a concessão de “Habite-
se” para edificações, ”Aceite de Obras” para 
parcelamentos e “Alvará de Funcionamento” para 
estabelecimentos ou empreendimentos que se 
enquadrem no disposto nesta Seção e não tenham 
cumprido as exigências nela contidas. Art. 81 no 
projeto de lei
§ 1º - Será concedido prazo de 1 ano para que os 
estabelecimentos ou empreendimentos acima se 
enquadrem nas normas em causa.

Art. 69 - O Poder Público controlará os serviços 
de limpeza de fossas por empresas especializadas, 
devidamente licenciadas pela FEEMA e o órgão 
executivo municipal. Art. 82  no projeto de lei

Parágrafo Único - As empresas referidas no 
“caput” deste artigo comprovarão, para seu 
registro, que dispõem de local próprio, adequado 
para a destinação final dos efluentes das fossas.

Seção IV
Do Programa de Coleta e Destinação  Final de 
Resíduos Sólidos

Art. 70  - O   Programa  de Coleta  e Destinação  
Final de Resíduos Sólidos se pautará pelas 
seguintes diretrizes: (Art. 83 no projeto de lei)

I. Implantação de aterro sanitário controlado;
II. Modernização e ampliação do sistema de 
coleta de lixo com reorganização espacial das 
bases do  serviço, descentralização operacional, 
racionalização dos roteiros de coleta e aquisição 
de equipamento condizente com o sistema;
III. Implementação progressiva de sistema de 
coleta seletiva;
IV. Eliminação dos efeitos  negativos  
provenientes das carências atuais do sistema de 
coleta e da inadequação da disposição final dos 
resíduos coletados, em áreas da periferia urbana;.
V. Distribuição de receptáculos de lixo nos pontos 
de concentração e circulação de grande número de 
pessoas (praias, parques,etc.).
     
Art. 71 - A implantação do presente Programa 
deverá ser precedida por intensa campanha de 
informação, conscientização e mobilização das 
comunidades, das entidades e empresas locais, 
quanto à necessidade de ser solucionado o 
problema do lixo.
Art. 84  no projeto de lei

§ 1º - A campanha referida no “caput” deste artigo  
apontará a gravidade do problema, em termos 
sanitários e de agressão ao meio ambiente e seus 
reflexos negativos sobre a imagem da cidade e 
demais localidades do Município, com vistas a 
ressaltar a necessidade de um engajamento 
coletivo no combate ao acúmulo de lixo em 
terrenos baldios, praias, logradouros públicos, 
pontos turísticos, canais, valas e outros locais.
§ 2º - A mesma campanha deverá motivar a 
comunidade a uma colaboração efetiva e direta 
com os serviços a serem implantados ou 
melhorados, principalmente com relação a coleta 
seletiva.
§ 3º - O Executivo Municipal buscará apoio de 
entidades públicas e privadas para a montagem e 
implementação da campanha.

Art. 72  - Projeto piloto de  coleta  seletiva  de lixo 

deverá ser implementado de forma articulada à 
campanha de conscientização e mobilização. Art. 
85  no projeto de lei
§ 1º - O projeto previsto no “caput” deste artigo, 
fundamentado na  participação da comunidade,  
contará com  a edição de normas que definam, 
entre outros procedimentos:

I. A obrigatoriedade de estabelecimentos 
comerciais, de serviços e outros, adotarem o 
sistema de separação de lixo orgânico daquele 
reciclável;
II. A criação de pontos de coleta de resíduos 
sólidos recicláveis, mantidos por membros da 
comunidade que possam obter proveito 
econômico dessa atividade.
§ 2º - A  coleta  seletiva  de lixo privilegiará as 
áreas urbanas mais carentes de serviços urbanos e 
as áreas de interesse turístico.

Art. 73 - O sistema definitivo de coleta seletiva de 
lixo será implantado a partir de projeto específico 
supervisionado e acompanhado pelo órgão 
municipal competente e pela FEEMA. Art. 86 no 
projeto de lei

Art. 74 - A partir da  data de publicação da 
presente Lei e enquanto não entrar em pleno 
funcionamento o aterro sanitário controlado o 
Executivo adotará como medida a mitigação 
imediata  dos  lixões  e  dos demais pontos de 
deposição do lixo coletado. Art. 87 no projeto de 
lei
Parágrafo Único - Os  aterros controlados 
atenderão ao excedente de resíduos em épocas de 
maior afluência de turistas Acrescentado :  e 
deverão estar localizados em áreas nas quais não 
seja afetado o lençol freático.
 
Art. 75 - O Executivo poderá conceder o serviço 
de coleta e reciclagem de lixo a empresa privada, 
desde que o projeto seja devidamente aprovado 
por órgão técnico competente. Art. 88 no projeto 
de lei

Art. 76 - Ao lixo hospitalar  patogênico será dado 
o destino adequado previsto na Resolução 
CONAMA nº 5, de agosto de 1993, ou em outra 
que venha substituir. Art.89 no projeto de lei

Art. 77 - O  sistema  de  coleta e disposição de 
resíduos sólidos poderá ser terceirizado ou 
concedido e, enquanto público  para  sua  
manutenção  contará com  recursos  adicionais 
provenientes de: (Art. 90 no projeto de lei)

I. Taxa de lixo, a ser fixada pelo Executivo de 
modo diferenciado por bairros, ou grupo de 
bairros, e tendo em conta o tipo de uso do solo, se 
residencial, de comércio ou serviços;
II Tarifas a serem fixadas  para  o  recolhimento de 
entulho e outras modalidades de coleta especial;
III. Repasse  de  recursos de outras fontes,  
median te  convênios  com ins t i tu ições  
governamentais ou não, nacionais ou estrangeiras.
Parágrafo Único - Os  recursos  extraordinários  
de  que trata o presente Artigo serão depositados 
em conta especial e se destinarão exclusivamente à 
manutenção e modernização do sistema de coleta e 
disposição final do lixo.

Art. 78 - A fiscalização da implantação deste 
programa deverá ser integrada à dos demais 
programas de saneamento. Art. 91 no projeto de lei

Seção V
Programa de Controle de Vetores

Art.  79 - O   combate  a   vetores  integra o 
conjunto de   programas  referentes a saneamento 
e  tem como diretrizes: Art.92 no projeto de lei

I. A expansão das atividades de vigilância em 
saúde, nas áreas urbanas e nas áreas rurais do 
Município; 
II.  desenvolvimento de ações integradas com  
órgãos de saneamento e lixo, no sentido de 
controlar a multiplicação de vetores causada pelos 

problemas de drenagem, a inadequada disposição 
de lixo, e a inexistência de esgotamento sanitário;
III. A participação do serviço de vigilância sanitária, 
e dos órgãos de drenagem, meio ambiente e 
educação, na campanha de conscientização da 
população quanto às precauções e medidas a serem 
tomadas com relação às águas estagnadas, ao lixo 
acumulado, à inadequada destinação dos efluentes 
de esgotos e o desmatamento.

Art. 80 - Para as atividades de combate a vetores, de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, 
deverão ser alocados recursos de dotações 
orçamentárias e recursos provenientes de outras 
fontes. Art.92 poj. de lei

Art. 81 - Os agentes da Secretaria Municipal de  
Saúde, incumbidos da vigilância sanitária e 
epidemiológica, terão participação na fiscalização 
referente ao combate a vetores e ao saneamento e 
deverão atuar integradamente com os responsáveis 
pela fiscalização do programa de Saneamento. 
Art.94 poj. de lei

Acrescentado ao Projeto de lei : SEÇÃO VI
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS 
MARÉS E DO REGIME DAS ÁGUAS

Art. 95  Para que se possam definir os 
procedimentos futuros com relação ao perfil 
frontal do Bairro Histórico, a construção de 
novo cais pesqueiro, a drenagem das vias, a 
conservação dos rios e das águas da cidade é 
indispensável um estudo de comportamento das 
marés e do regime das águas da Baía de Paraty.

CAPITULO II
DA ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA E TELEFONIA

Art.  82 - No  setor de energia elétrica, as  diretrizes 
priorizadas são as seguintes: (Art.96 poj. de lei)

I.Implantação do projeto de iluminação pública 
embutida no bairro histórico (Excluído no projeto 
de lei)
II. Estudo e viabilização, ( excluido em conjunto 
com os órgãos competentes , para o aumento da 
capacidade de carga  para o núcleo sede;
III. ornecimento de energia elétrica para as 
comunidades rurais e as comunidades costeiras.

Acrescentado ao Projeto de lei : Art. 97  No Setor 
da Iluminação Pública as diretrizes priorizadas 
serão as seguintes:

I. Implantação do projeto de iluminação pública 
embutida no Bairro Histórico;
II.  Ampliação da i luminação pública 
principalmente próximo a escolas, pontos de 
ônibus e estradas com fluxo significativo de 
pessoas;

Art. 83  - No setor de Telefonia as diretrizes 
priorizadas são as seguintes: (Art.98 no proj. lei)
I Melhoria no sistema com instalações de nova 
antena de captação e retransmissão,
II Implantação de telefone comunitário e sistema de 
rádio amador nos núcleos rurais e comunidades 
costeiras.
II. Expansão do sistema de telefonia celular no 
Município.

Art. 84 - O Município acionará os órgãos 
competentes para a realização das obras e 
providências  necessárias ao atendimento e 
consecução das diretrizes definidas nos serviços 
anteriores. Art.99 no proj. lei

Acrescentado ao Projeto de lei : Art. 100 - O 
Município regulamentará, através de Lei 
específica, os locais onde não será permitida a 
implantação de torres de transmissão ou 
retransmissão de sinais de televisão, telefonia 
celular ou outros.

CAPITULO III
DO  SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES

)
 

da Estação Ecológica é destinada, em caráter 
permanente, a preservação integral da biota. 
Parágrafo Único - Na área restante, de acordo com 
plano de zoneamento aprovado, poderá ser 
autorizada a realização de pesquisas ecológicas, 
levando-se em conta sempre a necessidade de não 
colocar em perigo a sobrevivência das populações 
de espécies ali existentes.

Art. 181 - A administração da Estação Ecológica de 
Tamoios será exercida pelo IBAMA, aplicando-se 
às terras, flora, fauna e paisagem de sua área de 
jurisdição, no que couber, as disposições  da 
legislação federal específica.

Seção IV
Reserva Ecológica da Juatinga

Art. 182 - Criada e delimitada pelo Decreto 
Estadual 17.981/92, a Reserva Ecológica da 
Juatinga tem por finalidade, de acordo com o 
Decreto Federal 89.336/84, manter o ecossistema 
natural regional e local e regular o uso admissível da 
área, de modo a compatibilizá-lo com  os objetivos 
da conservação ambiental de uso sustentável.
Parágrafo Único - O IEF é a entidade 
administradora da Reserva Ecológica do Juatinga, 
de acordo com o citado  Decreto 17.981/92.

Art. 183 - A delimitação dos perímetros das 
Comunidades Costeiras e o detalhamento das 
normas de ocupação e uso do solo, bem como as 
alternativas de desenvolvimento sócio-econômico, 
serão detalhados no Zoneamento Ecológico da APA 
de Cairuçu e no instrumento de gestão a ser 
formulado para a Reserva Ecológica da Juatinga.

Seção V
Área de Proteção Ambiental  - APA Municipal 
da Baia de Paraty e Saco de Mamanguá

Art. 184 - A Área de Proteção Ambiental Municipal 
de Paraty e Saco de Mamanguá foi  criada e 
delimitada pela Lei Municipal nº 685 de 11 de 
outubro de 1984 e com perímetro posteriormente 
ampliado pela Lei  744 de 9 de novembro de 1987, 
com base na Lei Federal 6902 de 27 de abril de 1981 
e Lei Federal 6938 de 31 de agosto de 1981.
  
Art. 185 - Nesta Área de Proteção Ambiental fica 
proibido:
I. A implantação e o funcionamento de indústrias 
potencialmente poluidoras, capazes de afetar a 
qualidade das águas;
II. A realização de obras de terraplenagem e a 
abertura de canais , quando essas atividades 
importaram em sensível alteração das condições 
ecológicas locais;
III. O exercício de atividades capazes de provocar 
uma acelerada erosão das terras ou um acentuado 
assoreamento dos rios, dos mangues ou do mar;
IV. O exercício de atividades que ameaçam 
extinguir nesta área protegida as espécies raras da 
biota regional.

Art. 186 - Ficam consideradas como Zonas de 
Proteção da Vida Silvestre todas as áreas, 
abrangidas pelo perímetro descrito nesta Lei, 
situadas no Morro do Forte e na Ilha do Itu e assim, 
também, os manguezais contidos em sua 
delimitação. 

§ 1º - Nestas Zonas de Proteção da Vida Silvestre 
somente serão permitidas intervenções depois de 
acurado exame que contemple também a defesa e 
proteção da paisagem.
S e ç ã o  V I
 Áreas de Preservação Permanente

Art. 187 - As áreas de Preservação Permanente são 
representativas dos ecossistemas regionais, 
protegidos ou não por lei federal, onde não são 
permitidas quaisquer atividades, modificações da 
paisagem ou  do  meio  ambiente, sendo portanto  
“non aedificandi” e não parceláveis.

Art. 188 - Poderão ser admitidos no interior destas 
áreas, usos científicos e recreacionais compatíveis 
com a preservação ambiental, desde que 

autorizados previamente pelo Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, pelo 
Conselho Municipal de Urbanismo e pelo 
IBAMA.

Art. 189 - Constituem áreas de Preservação 
Permanente:
I Os manguezais, as praias, os costões rochosos e 
as cavidades naturais subterrâneas e subaquáticas;
II As faixas de 5 (cinco) metros ao longo dos 
cursos d'água com menos de 10 (dez) metros de 
largura e igual à metade da largura dos cursos 
d'água que meçam de 10 (dez) metros a 200 
(duzentos) metros entre as margens;
III Um círculo com raio de 50 m (cinqüenta 
metros) em torno das nascentes e  “olhos d'água” 
seja qual for a sua situação topográfica;
IV. As encostas, ou parte destas, com declividade 
superior a 45º (quarenta e cinco) graus 
equivalentes a 100% (cem por cento)  na linha  de  
maior  declive;
V. As áreas que abriguem exemplares animais 
e/ou vegetais ameaçados de extinção, raros, 
vulneráveis ou menos conhecidos;
VI. As  áreas que servem de pouso, alimentação e 
acasalamento de aves de arribação;
VII. Os sambaquis e outros sítios arqueológicos;
VIII. As áreas que apresentem formações vegetais 
nativas, especialmente da Mata  Atlântica;
IX. Os topos de morros, montes, montanhas e 
serras;
X. As ilhas  de acordo com o art.5 do Decreto 
Federal 89.242 de 27/12/83;
XI. As restingas com fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues.

§ 1º - Os acessos públicos a cursos d'água, lagoas, 
nascentes e praias serão garantidos através de 
servidões públicas, espaçadas de forma a respeitar 
a realidade física e ambiental do local, 
procurando-se manter um espaçamento mínimo 
de 500 (quinhentos) metros e máximo de 1.000 
(mil) metros, sendo a sua largura nunca inferior a 
6 (seis) metros. 
§ 2º - Os acessos públicos nas áreas de 
Expansão Urbana para Fins do Agro-Eco-
Turismo,  os  acesos  e  espaçamentos 
mencionados no parágrafo anterior poderão 
ser adequados às finalidades turísticas e de 
lazer específicas às quais se destina o 
empreendimento, à critério do Executivo 
Municipal Não consta no projeto de lei

Modificado no projeto de lei§ 3º - Os topos de 
morros referidos no inciso “I” deste artigo 
ficam definidos como toda a área situada acima 
da cota 60m (sessenta metros) entre a Rodovia 
BR-101 e o mar, e acima da cota 100 m (cem 
metros)  em linha cota  que se fecha , 
constituindo efetivamente topo de morro, entre 
a BR-101 e o interior, à exceção do núcleo 
urbano de Patrimônio, cuja área urbana 
ultrapassa esta linha de cota, de acordo com o 
perímetro definido nesta lei. 

§ 4º - As áreas de mangue e os topos de morros 
estão delimitados no mapa do Macrozoneamento 
anexo a esta Lei.

Seção  VII
Áreas de Conservação para fins de Manejo

Art. 190 -  As Áreas de Conservação para fins de 
Manejo são representativas dos ecossistemas 
regionais e base para atividades produtivas 
tradicionais, protegidas ou não por legislação 
federal ou estadual , onde não deve ser permitido o 
parcelamento do solo para fins urbanos.

Art. 191 - As atividades de exploração econômica 
nestas áreas devem estar vinculadas às atividades 
tradicionais da população originária do local, com 
projeto de manejo aprovado pelo Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente e pelo 
IBAMA.

Art. 192 - Constituem Áreas de Conservação para 
fins de Manejo no Município de Paraty os 

.  

gaxetais, os palmitais e outras áreas que venham a 
ser indicadas e delimitadas com este fim.
 Parágrafo Único - As áreas de caxetais e os 
palmitais estão delimitados no Mapa de 
Macrozoneamento  que faz parte integrante desta 
Lei.  

Seção VIII
Áreas Urbanas

Art. 193 - Áreas Urbanas são aquelas 
efetivamente ocupadas, comprometidas com a 
ocupação ou destinadas à expansão urbana 
necessária ao crescimento da cidade e dos núcleos 
urbanos isolados, e também aquelas que foram 
objeto de grande intervenção para implantação de 
projetos imobiliários, já consolidados ou em fase 
de consolidação, do tipo condomínio horizontal.

Art. 194 - Ficam definidas  e delimitadas, de 
acordo com o Mapa do Zoneamento Intra-Urbano 
anexo a esta Lei, as seguintes  áreas  urbanas no 
município de Paraty:

Núcleo Sede e os núcleos de Pantanal, Ponte 
Branca, Penha, Corisco, Tarituba, São Gonçalo, 
Taquari, São Roque, Barra Grande, Graúna, Ilha 
do Araújo, Praia Grande, Corumbê, Trindade, 
Patrimônio, Vila Oratória, Pedras Azuis e Paraty-
Mirim.
Os condomínios horizontais de Furnas, em 
Mambucaba, e o condomínio de Laranjeiras.

Art. 195 - Os núcleos urbanos de Pantanal, Ponta 
Branca, Penha, Corisco, Tarituba, São Gonçalo, 
Taquari, São Roque, Barra Grande, Graúna, Praia 
Grande, Corumbé, Trindade, Patrimônio, Vila 
Oratória, Pedras Azuis e Paraty-Mirim deverão ser 
objeto de estudos específicos de ordenação 
urbana, que definirão planos de alinhamento e 
projetos de recomposição paisagística e de 
mobiliário urbano.

Seção  IX
Área de Expansão Urbana para Fins do Agro-Eco-
Turismo

Art. 196 - A área de Expansão Urbana para fins de 
Agro-Eco-Turismo constitui uma faixa de terra 
entre o mar e uma linha paralela distante 2.000 
(dois mil) metros para o interior do leito da BR-
101, excluindo-se os núcleos urbanos existentes, 
mangues, áreas de preservação e áreas situadas 
acima da cota 100 entre a BR-101 e o interior e 60 
(sessenta) metros entre a BR-101 devendo ser 
destinada prioritariamente à implantação de 
empreendimentos turísticos e de lazer, que 
contribuam para o fortalecimento da base 
econômica municipal.

Parágrafo Único - Esta área é delimitada pela faixa 
de terra situada entre o mar e uma linha paralela 
distante 600 m (seiscentos metros) para o interior 
do traçado atual da rodovia BR-101 ao norte do 
núcleo sede ao longo do litoral até o seu limite com 
o município de Angra dos Reis, excluindo-se os 
núcleos urbanos e condomínios, mangues e toda 
elevação acima da cota 100 m (cem metros) da 
rodovia BR-101, para o interior e acima da cota 60 
m (sessenta metros) da rodovia BR-101 para o 
mar, que são áreas de preservação permanente.

Art. 197 - De acordo com a sua definição, esta área 
destina-se prioritariamente à implantação de 
equipamentos turísticos, admitindo-se o seu 
parcelamento ou a implantação de projetos de 
condomínio horizontal para fins residenciais 
acoplados a estes empreendimentos, desde que a 
área parcelada ou condominial não exceda a 40% 
(quarenta por cento) do total de área parcelável da 
gleba.

§ 1º - O percentual de 40% (quarenta por cento) de 
área parcelada ou condominial  deve ser aplicável 
tanto para as glebas que se situam entre a Rodovia 
BR-101 e o mar, como aquelas que se situam da 
referida rodovia para o interior, em sentido 

contrário ao mar. 
§ 2º - Admitir-se-à uma compensação deste 
percentual de 40% (quarenta por cento) entre as 
glebas situadas dos dois lados da rodovia BR-101, 
desde que o maior percentual de área loteada seja 
localizado da citada rodovia para  o interior em 
sentido contrário ao mar.

Art. 198 - Nos 60% da área restante, admitir-se-á o 
parcelamento em lotes mínimos de 5.000 m 
destinados exclusivamente à implantação de 
empreendimentos turísticos de caráter coletivo, 
conforme definido abaixo e de acordo com a 
classificação de usos do art. 215 desta Lei:

I. Serviços Diversificados de Diversão - boate, 
cinema, teatro, clube, quadra de esporte, circo, 
parque de diversões, etc;
II. Serviços de Hospedagem e Alimentação - meios 
de hospedagem (hotel, village, pousada, pensão, 
camping, etc.), centros de convenção, bar, 
restaurante, lanchonete,etc;
III. Áreas de Lazer, Complexos Esportivos e Parques 
Temáticos de Uso Coletivo.

§ 1º - Nos terrenos oriundos do parcelamento 
mencionado no “caput” deste artigo, não será 
admitido qualquer tipo de subdivisão dos lotes 
mínimos indicados, condomínio horizontal ou 
vertical, ou qualquer tipo de empreendimento que 
pretenda a comercialização de unidades  ou fração 
de terreno.
§ 2º - Esta área deve estar definida e delimitada no 
projeto aprovado pela Prefeitura Municipal, ficando 
gravada como área destinada exclusivamente para 
empreendimentos turísticos conforme indicado no 
art. 198.  
§ 3º - O gravame referido no parágrafo anterior 
deverá ser devidamente registrado no Cartório do 
Registro de Imóveis local, onde estarão claramente 
indicadas as áreas e os usos permitidos e admitidos, 
sendo este registro uma exigência para a expedição 
do alvará para as obras. 

Art. 199 - A ocupação da Área de Expansão Urbana 
para fins de Turismo se dará com a garantia de acesso 
livre, público e desimpedido às praias e a toda a 
costa, de acordo com os parâmetros definidos no art. 
236 desta Lei.

Art. 200 - Fica definida uma faixa não parcelável ao 
longo da costa com largura de 50 m (cinqüenta 
metros), contados perpendicularmente a partir da 
orla marítima para apoio às atividades náuticas e 
balneárias, ressalvadas as áreas de "Acréscimo de 
Marinha", precípuamente estabelecidas para criar 
condições para a prática de atividades náuticas e 
balneárias mediante obras de engenharia.

§ 1º - A faixa entre a BR  101 e o mar na qual 
compreende áreas de encosta e áreas planas poderão 
ser parceladas obedecendo a critérios distintos 
definidos pelo Conselho Municipal de Urbanismo 
como forma de garantir a sua utilização.
§ 2º - A faixa de terra não parcelável pode entrar no 
conjunto das áreas doadas à Municipalidade 
conforme determina o Artigo 271 desta lei, 
excluídos os Terrenos de Marinha e acrescidos.

§ 3º - Será admitido na área não parcelável a 
implantação, em caráter precário, de equipamentos 
de prestação de serviços de caráter coletivo ou apoio 
às atividades balneárias e de lazer, tais como 
quiosques de alimentação, bebidas,  aluguel de 
equipamentos, respeitando  um espaço livre de 
circulação  entre estes  equipamentos de no mínimo 
50 m (cinqüenta metros), e de acordo com modelo a 
ser definido e aprovado pela Prefeitura Municipal.   
§ 4º - Caso parte desta área não parcelável seja 
ocupada por vias de circulação de veículos, estas 
deverão ter algum tipo de descontinuidade, previsto 
em projeto, de modo a evitar que se transformem em 
pista de grande velocidade.
§ 5º - Nestas faixas desta área não parcelável não 
serão permitidos muros, cercas, ressalvado o 
disposto no parágrafo 3º e parcelamento e/ou 
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de Gerenciamento Costeiro e em conformidade 
com o Plano Municipal de Gestão do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais. Projeto de lei 
Art.176
Parágrafo Único - As normas e diretrizes a que se 
refere o “caput” deste artigo serão de natureza mais 
restritiva e complementares às legislações estadual 
e federal.

 Art. 160 - Fica assegurado pelo Executivo à criação 
de mecanismos que viabilizem a participação de 
agentes privados da comunidade organizada, em 
decisões relativas ao uso do mar. Projeto de lei 
Art.177

Art. 161 - Para efeito de disciplinamento das 
atividades que utilizam os recursos do mar, fica 
vedada qualquer ação que implique na degradação 
dos ecossistemas, do patrimônio e dos recursos 
naturais. Projeto de lei Art.178

Parágrafo Único - Cabe ao Município, a execução 
de sanções sobre o agente degradador, pessoa física 
ou jurídica, implicando na obrigação de reparos aos 
danos causados, suspensão de licença para suas 
atividades, multas, apreensão de equipamentos 
assim como a aplicação de outras penalidades 
estabelecidas em complemento às leis estaduais e 
federais.
Art. 162 - A atividade fiscalizadora dos recursos do 
mar e pesca dará através do estabelecimento de 
convênios de cooperação entre Executivo 
Municipal e órgãos afins estaduais e federais, sendo 
que o Município se encarregará da implementação 
de estrutura de apoio logístico a atividade. Projeto 
de lei Art.179

Art. 163 - Poderá ser admitida a construção de 
Pequenas Estruturas de Apoio - PEAs a 
Embarcações de Pequenos e Médios Portes, de 
acordo com a Deliberação CECA nº 2084 de 9 de 
dezembro de 1992, cumpridas as exigências da 
Instrução Técnica -IT. 1816.R. Projeto de lei 
Art.180

Art. 164 - As PEAs são estruturas construídas no 
corpo d´água, além da linha limite com a terra, 
formada por um ou mais píeres, fixos ou flutuantes, 
normal e paralelo à curvas batimétricas locais, para 
cuja construção não são requeridos aterros, 
dragagens, cais ou enrrocamentos de proteção. 
Projeto de lei Art.181

§1º - As estruturas referidas no “caput” deste artigo 
serão dimensionadas para a amarração de, no 
máximo, 30 embarcações, motorizadas ou não, 
distribuídas em um único píer.
§ 2º - Os píeres poderão ser fixos ou flutuantes, 
a p o i a d o s  p o r  p i l a r e s  o u  f l u t u a d o r e s  
convenientemente espaçados entre si no sentido 
longitudinal, de modo a não causar detenção de 
sedimentos ou detritos, além de permitir a correta 
circulação e renovação das águas, atendendo aos 
seguintes requisitos:

I. Não podem ser construídos para suportar tráfego 
de veículos automotores, nem permitir o 
estacionamento dos mesmos sobre sua estrutura;
II. Poderão ter uma largura máxima de 4 metros.
 
Art. 165 - É vedada a construção de PEAs em áreas 
de preservação permanente (praias, manguezais, 
restingas e costões rochosos entre outros). Projeto 
de lei Art.182

Art. 166 - As PEAs não podem ser construídas a 
menos de 100 metros de outra estrutura semelhante. 
Projeto de lei Art.183

Art. 167 - Os espaços de borda d'água da área 
urbana do Município, deverão ser regidos pelos 
seguintes princípios: (Projeto de lei Art.184)

Princípio 1  Assegura a qualidade da água e do meio 
ambiente
A qualidade da água no sistema de córregos, rios, 
canais, lagos, baías e mar são um pré-requisito para 
todos os desenvolvimentos na borda d'água. A 

municipalidade é responsável pela recuperação 
sustentável das margens deterioradas e das águas 
contaminadas;

Princípio 2  As bordas d'água são parte do tecido 
urbano existente
Novos espaços de borda d'água devem ser 
concebidos como parte integrante da cidade 
existente e contribuir para sua vitalidade. A água 
faz parte da paisagem urbana e deve ser utilizada 
para funções específicas tais como transporte 
(marítimo e fluvial), entretenimento e cultura;

Princípio 3  A identidade histórica dá caráter aos 
espaços de borda d'água
A cultura tradicional ligada à água e à cidade, às 
festas, elementos simbólicos e natureza deve dar 
caráter e significado aos projetos de revitalização. 
A preservação dos saberes e fazeres tradicionais 
são elemento integrante de uma revitalização 
sustentável;

Princípio 4  A diversificação de uso é uma 
prioridade
Os espaços de borda d'água devem celebrar a água 
oferecendo diversidade de uso: cultural, 
comercial e residencial. Usos que requeiram 
acesso à água devem ser priorizados. As 
vizinhanças da borda d'água devem ser 
diversificadas tanto funcionalmente (cultural, 
comercial, residencial, institucional), quanto 
socialmente;

Princípio 5  Acesso público é um pré-requisito
A borda d'água deve ser fisicamente e visualmente 
acessível para moradores e turistas de todas as 
faixas etárias e classes sociais. Os espaços 
públicos devem ser de alta qualidade (conceitual e 
material) a fim de permitir uso intensivo;

Princípio 6  Parcerias entre os setores público e 
privado aceleram o processo
Novos desenvolvimentos na borda d'água devem 
ser planejados em parceria entre os setores 
públicos e privado. As autoridades públicas 
devem garantir a qualidade do projeto e o 
suprimento de infra-estrutura, garantindo ambos 
um equilíbrio social. O setor privado deve estar 
envolvido desde o início para assegurar o 
conhecimento do mercado e acelerar o 
desenvolvimento. Os coordenadores de 
desenvolvimento do complexo de borda d'água 
devem garantir, no longo prazo, o sucesso 
econômico, social e ecológico;

Princípio 7  Participação pública é um elemento 
de sustentabilidade
A cidade deve se beneficiar do desenvolvimento 
sustentável da borda d'água não só em termos 
ecológicos e econômicos, mas também 
socialmente. A comunidade deve ser informada e 
envolvida nas discussões desde o início;

Princípio 8  Bordas d'água são projetos de longo 
prazo
Projetos de borda d'água necessitam ser 
desenvolvidos passo a passo de modo que toda a 
cidade possa beneficiar-se de seus potenciais. 
Eles representam mudanças para mais de uma 
geração e necessitam um amplo espectro de 
arquitetura, espaços públicos e arte. A 
administração pública deve atuar no nível político 
a fim de assegurar que os objetivos sejam 
alcançados independentemente de ciclos 
econômicos e interesses de curto prazo;

Princípio 9  Revitalização é um processo contínuo
Todo o planejamento deve se basear em uma 
análise detalhada do programa funcional, dos 
elementos simbólicos, da caracterização física do 
sítio e da população que irá habitá-lo. O plano 
deve ser flexível, adaptável a mudanças e 
incorporar todas as disciplinas relevantes. Um 
sistema de crescimento sustentável pressupõe 
igual prioridade para atividades diurnas e 
noturnas a serem desenvolvidas na borda d'água.

Art. 168 - Para o território de borda d´água da área 

d a  B o a  Vi s t a ,  c o m  r e f e r ê n c i a  a o s  
empreendimentos náuticos relacionados com 
Marinas e similares, será elaborada Lei 
Complementar tomando-se como base Projeto de 
Estruturação Urbana específica para o local com o 
objetivo de regularizar as atividades e construções 
já existente e regulamentar as ações futuras. 
Projeto de lei Art.185

S e ç ã o  V
Das Áreas Indígenas

Art. 169 - As Áreas Indígenas Guaranis de Paraty-
Mirim e Araponga, localizadas no Distrito de 
Paraty-Mirim, são áreas submetidas à matéria 
legal própria estadual e federal, sendo inalienáveis 
e indisponíveis, e o direito sobre elas, 
imprescritível. Projeto de lei Art.186
Parágrafo Único - A delimitação dessas Áreas 
Indígenas estará delimitada no Mapa de 
Zoneamento.

Art. 170 - São nulos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras, a que se 
refere o art.169 ou a exploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes. Projeto de lei Art.187

Incluído  no projeto de leiSEÇÃO VI
DA ÁREA DO QUILOMBO
Art. 188  A área do Quilombo, localizada no 
Distrito de Parati-mirim, é área submetida à 
matéria legal própria, sendo inalienável e 
indisponíve l  e  o  d ire i to  sobre  e la ,  
imprescritível. 
Parágrafo Único - A delimitação dessa Área do 
Q u i l o m b o  c o n s t a r á  d o  M a p a  d e  
Macrozoneamento.

Art. 189 - São nulos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que 
se refere o artigo anterior ou a exploração das 
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes.

CAPÍTULO II
DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL

Art. 171 - O Macrozoneamento Municipal define 
e delimita as áreas urbanas, as áreas de expansão 
urbana para fins do agro-eco-turismo, as áreas de 
preservação permanente, as áreas rurais e 
incorpora as unidades de conservação ambiental 
federais e estaduais que incidem sobre o território 
municipal, compondo o seguinte conjunto de 
áreas, que se superpõe em alguns locais:

I. Parque Nacional da Serra da Bocaina;
II.Área de Proteção Ambiental - APA de Cairuçu;
III. Estação Ecológica de Tamoios;
IV. Reserva Ecológica da Juatinga;
V. Área de Proteção Ambiental - APA Municipal 
da Baía de Paraty e Saco de Mamanguá;
VI. Áreas de Preservação Permanente;
VII. Área de Conservação para Fins de Manejo;
VIII. Áreas Urbanas;
IX. Área de Expansão Urbana para Fins do Agro-
Eco-Turismo;
X. Área Rural;
XI. Área do Quilombo  acrescentado no projeto 
de lei

§ 1 - As áreas referidas neste capítulo estarão 
delimitadas nos mapas de Macrozoneamento e de 
Zoneamento Intra-Urbano
Modificado no projeto de lei : As áreas referidas 
neste capítulo estarão delimitadas no Mapa de 
Macrozoneamento que faz parte desta Lei

§ 2 - O prazo máximo para elaboração dos mapas 
será de 120 (cento e vinte) dias após a data da 
publicação desta Lei.
§ 3º - Findo o prazo estabelecido no parágrafo 
anterior o Poder Executivo deverá encaminhar ao 
Poder Legislativo Lei Complementar tomando-se 
como base os referidos mapas expressos no § 

”

1º.Excluído no projeto de lei

Art. 172 - Até a data da publicação da Lei 
Complementar referente aos mapas de 
Macrozoneamento e Zoneamento Intra-Urbano 
definidos no art. 171 desta Lei continuam 
prevalecendo os parâmetros constantes das Leis 
municipais que regem sobre o uso e a ocupação do 
solo. Excluído no projeto de lei

Art. 173 - As unidades de conservação ambiental 
relacionadas compõe o Macrozoneamento 
Municipal com as normas federais e estaduais sobre 
elas incidentes, podendo o Município, respeitadas 
estas normas, legislar complementarmente sobre 
seu uso e ocupação, ouvidos os órgãos respectivos 
responsáveis pela sua administração. Projeto de lei  
Art.191

S e ç ã o  I
Parque Nacional da Serra da Bocaina

Art. 174 - Criado pelo Decreto Federal nº 68.172 de 
04/02/71 e com seus limites redefinidos pelo 
Decreto Federal nº 70.694 de 08/06/72, o Parque 
Nacional da Serra da Bocaina, de acordo com o 
Decreto Federal nº 84.017 de 21/09/79, constitui-se 
em área de preservação permanente destinada a fins 
científicos, culturais, educativos e recreativos.

S e ç ã o  I I
Área de Proteção Ambiental de Cairuçu

Art. 175 - Criada e delimitada pelo Decreto Federal 
nº 89.242/83, a APA de Cairuçu é uma área cujo 
objetivo é assegurar o bem estar das populações e 
conservar ou melhorar as condições ecológicas 
locais, sendo proibidas a implantação de atividades 
potencialmente poluidoras, atividades que 
provoquem erosão ou que ameacem extinguir 
espécies raras, bem como a realização de obras de 
terraplanagem e abertura de canais que alterem as 
condições ecológicas locais.

Art. 176 - O Zoneamento da APA deve ser realizado 
pelo IBAMA, com a participação da Prefeitura 
Municipal de Paraty, ouvido o Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente, o Conselho 
Municipal de Urbanismo e o IPHAN, e as normas 
dele resultantes serão parte integrante e 
complementar desta Lei, além de integrarem o 
Plano Municipal de Gestão Ambiental e dos 
Recursos Naturais.

Art. 177 - Será garantido o acesso público livre e 
desimpedido a todas as praias e ao longo de todo o 
litoral. 

Seção III
Estação Ecológica de Tamoios

Art. 178 - Criada e delimitada pelo Decreto nº 
98.864 de 23/01/90, a Estação Ecológica de 
Tamoios constitui-se numa área representativa do 
ecossistema brasileiro, destinada à realização de 
pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, a 
proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento 
da educação conservacionista de acordo com a Lei 
Federal nº 6.902 de 27 de abril de 1981.

 Art. 179 - A Estação Ecológica de Tamoios 
compõem de 29 ilhas, ilhotas, lajes e rochedos 
situados nos municípios de Paraty e Angra dos Reis.

§ 1º - As áreas que compõem a Reserva Ecológica de 
Tamoios localizadas no município de Paraty estão 
delimitadas no Mapa do Macrozoneamento anexo a 
esta Lei. 
§ 2º - Integra a Estação Ecológica o entorno marinho 
e parcéis em cada umas das ilhas, lajes e rochedos 
que a compõem dentro de um raio de 1 km de 
extensão a partir da arrebentação das ondas do mar 
nas areias, encostas de rochedos e lajes 
mencionadas.   

Art. 180 - De acordo com a Lei Federal 6.902 de 
27/04/81, 90% (noventa por cento) ou mais da área 

Art. 85 - O sistema  viário e de transportes no 
Município de Paraty será objeto de um 
planejamento abrangente, destinado a embasar as 
ações do Poder Público com vistas à promoção dos 
seguintes programas: (Art.101 no proj. lei)

I. Melhoria das rodovias e vias urbanas;
II. Racionalização dos transportes coletivos, de 
carga, e  transporte hidroviário;
III. Solução dos pontos críticos da circulação de 
veículos;
IV. Criação de melhores condições de circulação 
para pedestres e ciclistas, sobretudo nas áreas 
urbanas;
V. Implantação de Aeroporto para operações 
comerciais visando atender as demandas turísticas 
doméstica e internacional localizado fora da área 
urbana do município
Acrescentado ao Projeto de lei : VI desativação da 
pista de pouso existente
VI. Implantação de atracadouros nas comunidades 
costeiras e definição de normas para o sistema de 
transporte hidroviário.

§ 1º - No planejamento viário e no de transportes 
coletivos, o Executivo buscará integrar-se aos 
setores correspondentes dos governos estadual e 
federal.
§ 2º - Com o fim de facilitar os deslocamentos de 
mão-de-obra para a sede municipal, como para 
maior valorização do potencial turístico do 
Município, o Executivo poderá, mediante 
convênio, integrar seu programa viário com o de 
municípios vizinhos.

Art. 86 - Quanto ao sistema viário, as diretrizes e 
prioridades são as seguintes (Art 102 no proj. lei)
I - melhoria das estradas municipais, em particular 
dos eixos viários entre os núcleos urbanos 
secundários;
II - eliminação de pontos críticos nas rodovias, 
causadores de acidentes;
III  duplicação dos trechos em que a rodovia já 
exerce função de via urbana, com tráfego intenso e 
circulação de pedestres;
IV - construção de ciclovias quando do alargamento 
das rodovias sobre áreas marginais às mesmas;
V - construção de acessos rodoviários às áreas e 
sítios de interesse turístico;
VI  - exigência de acessos pavimentados 
condizentes com a dimensão dos empreendimentos 
que se constituem pólos geradores de tráfego;
VII - de sinalização das estradas municipais para 
facilitar os deslocamentos e os acessos aos  locais 
procurados pelos turistas;
VIII  - recuperação da RJ  165 e pavimentação do 
trecho restante, de acordo com as recomendações 
dos respectivos EIA e RIMA,

Art. 87 -.O sistema viário urbano compreende a 
malha física constituída pelos logradouros 
públicos, utilizados por veículos automotores, 
bicicletas, carroças e pedestres. Art.103 no proj. lei

Art. 88 - O sistema viário e de  tráfego  urbano na 
sede municipal deverá ser definido em lei específica 
objetivando a maior e melhor integração dos bairros 
que compõem a sede do município e a melhor 
circulação de visitantes e moradores, sem 
congestionar o Bairro Histórico e seu entorno 
imediato, e tomando como base as seguintes 
diretrizes: (Art.104 no proj. lei )

I. Hierarquização  das  vias  urbanas e definição da 
rede estrutural de transportes;
II. Implantação do plano viário que defina  critérios  
de parqueamento, circulação  e  acesso  ao Bairro  
Histórico;
III. Implantação de melhorias, alargamento, 
pavimentação,  s inal ização,  vagas  para  
estacionamento e outras, condizentes com a 
necessidade de proporcionar maior fluidez do 
tráfego entre o Bairro Histórico e os demais bairros, 
e nas rotas de entrada e saída da cidade;
IV. Construção de novo porto pesqueiro, fora da 
sede, que permita  a retirada do tráfego de 
caminhões frigoríficos de pescado e demais 

;

;

veículos do Bairro Histórico;
V. Implantação de projeto  de  sinalização  nas 
vias urbanas que inclua as indicações referentes 
aos locais turísticos e saídas da cidade;
VI. Definição de locais adequados  ao  
estacionamento controlado de automóveis e 
ônibus de excursão, fora do Bairro Histórico e de 
suas vias de acesso, principalmente em épocas de 
temporada, festejos e férias escolares.    

Acrescentado ao Projeto de lei : VII. 
Recuperação da ponte existente sobre o Rio 
Perequê-Açú, no Bairro Histórico

VIII. Recuperação e ampliação da ponte existente 
sobre o Rio Jabaquara, próximo à sua foz
IX. Construção de nova ponte sobre o Rio 
Perequê-Açú para acesso ao Bairro do Condado
X.  Construção de ponte sobre o Rio Matheus 
Nunes, nas proximidades do CIEP
XI. Urbanização da margem esquerda do Rio 
Perequê-Açú com construção de enrocamento, 
revegetação e conseqüente implantação de 
calçada e ciclovia
XII. Urbanização da margem esquerda do Rio 
Mateus Nunes com construção de enrocamento, 
revegetação e conseqüente implantação de 
calçada e ciclovia
XIII. Revitalização da Avenida Roberto da 
Silveira em toda sua extensão
XIV Recuperação da pavimentação das ruas do 
Bairro Histórico
XV Incentivo aos meios alternativos de 
transporte, especialmente ao transporte 
hidroviário.

Projeto de lei Art. 105 - O mapa contendo as 
diretrizes para expansão do sistema viário do 
núcleo sede faz parte desta Lei.
Excluído no Projeto de lei :
Art. 89 - As vias de circulação do Sistema Viário 
da Zona de expansão urbana do Caborê terão as 
seguintes dimensões:

I. Avenida principal que tem seu início na Ponte 
Hilton Silva e que terá seu final na praia da 
Jabaquara, será de 18 (dezoito) metros de 
largura;

II.A Avenida marginal ao Rio Perequê-Açu, que 
dá acesso ao bairro do Pontal e loteamento Portal 
de Paraty terá uma largura de 18 (dezoito) 
metros;

III. Via interna a ser implantada sobre a estrada 
retificada de acesso à Caixa D'água.

Art. 90 - Projetos  de  porte  concernentes à 
construção de novos eixos viários, pontes, 
duplicação de rodovias ou reestruturação viárias 
das áreas urbanas serão submetidos ao Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente e ao 
Conselho Municipal de Urbanismo e ao , 
sendo-lhes exigido, conforme o caso, a 
elaboração de  Estudo de Impacto Ambiental - 
EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 
Art.106 no proj. lei

Art. 91 - Quanto  aos  transportes  coletivos,  as  
diretrizes da política viária e de transportes são as 
seguintes:

I. Gerência do serviço de  transportes  públicos de 
passageiros na área urbana e em todo município 
pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, 
Guarda e Trânsito;
II. Elaboração do plano de circulação para 
redefinição de linhas, terminais, pontos de parada 
ou de transferência, de modo a reduzir o 
congestionamento do entorno do Bairro Histórico 
e acessos ao mesmo.
Art. 92 - Compete ao Executivo Municipal o 
planejamento e a operação do sistema de 
transporte local, definindo percursos, itinerários, 
freqüência e tarifas que atendam às demandas da 
população local das áreas urbanas e rurais do 
Município, de acordo com o estabelecido nos 
artigos 222 a 227 da Lei Orgânica . Art. 108  no 
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proj. lei

§ 1º -  A operação e execução do sistema poderá ser 
feita de forma direta ou por concessão ou 
permissão, nos termos da Lei 

 
§ 2º - A implantação do sistema deverá prever a 
fiscalização permanente dos serviços concedidos.

CAPITULO IV
DAS AÇÕES NA ÁREA SOCIAL

Art.  93 - As  políticas municipais referentes à 
Saúde e  à Educação, cujas diretrizes figuram na 
Lei Orgânica do Município, as quais estabelecem 
como seus principais instrumentos institucionais 
os Conselhos respectivos, serão objeto, cada qual, 
de um plano próprio a ser definido em Lei, que irá 
regular a atuação do Executivo nessas duas áreas. 
Art.110 no proj. lei

Art. 94 - A realização de um censo escolar das 
crianças de até 14 anos para definição das 
carências do setor e quantificação do número de 
jovens que não tiveram acesso à escola subsidiará 
a elaboração do Plano Municipal de Educação. 
Art.111 no proj. lei

Art.95 - A par dos planos educacional e de saúde, o 
Executivo implantará programação voltada para a 
promoção social. Art 112 no proj. lei
Parágrafo Único - Será instituído Programa 
destinado à organização comunitária, como 
instrumento de apoio aos demais programas 
municipais nas Zonas de Interesse Social - ZIS, de 
modo a assegurar participação da população alvo 
nestes programas e ampliar seus benefícios.

Seção I
Do Programa de Educação

Art. 96 - Na área educacional, as ações do Poder 
Público deverão desenvolver ações no sentido de 
atender aos seguintes objetivos principais: 
(Art.113 no proj. lei)

I. Eliminar a carência de salas de aula de 4ª a 8ª 
séries, mediante a ampliação da rede escolar na 
área urbana e do quadro de professores 
habilitados, em conjunto com a Secretaria de 
Estado de Educação  conforme determina a Lei;
II.  Instituir Programa de Combate ao 
Analfabetismo;
III. ndicar como prioridade ao Governo Estadual a 
construção de uma escola de segundo grau com 
cursos profissionalizantes;
IV. Estimular a celebração de convênios para 
trazer à Paraty o ensino de 3º grau, bem como 
extensão e pesquisa.

Art.  97 - As escolas e creches  a serem 
construídas, reformadas ou re-aparelhadas, 
deverão contar com instalações para atendimento 
médico e  odontológico. Art.114 no proj. lei
Art. 98 - O Plano de educação compreende, 
também, a reciclagem do corpo docente através da 
implantação de cursos de capacitação do 
magistério. Art. 115 no proj. lei
Art. 99 - A Secretaria Municipal de Educação, 
deverá revisar o modelo educacional do espaço 
rural, objetivando incentivar a fixação dos jovens 
nas atividades rurais e desenvolver valores 
culturais que dêem à população a conscientização 
necessária a sua dignificação e cidadania. Art.116 
no proj. lei

Não consta no projeto de lei Art. 100 - O Conselho 
Municipal de Educação, referido no art. 167 da 
Lei Orgânica, deverá ser instituído e 
regulamentado no prazo de 180 dias contados 
da data de aprovação desta Lei, objetivando o 
desenvolvimento do Plano de Educação.
Art. 101 - Deverá ser  institucionalizada  no 
município a atividade de Educação Ambiental.
Incluído no Parágrafo Único: A Secretaria de 
Educação deverá criar um programa para 
implantação dessas atividades.

Orgânica do 
Município

Seção II
Do Programa de Saúde

Art. 102 - As ações a serem desenvolvidas pela 
Secretaria Municipal de saúde se darão nas áreas da 
prevenção, promoção e recuperação da saúde, com 
prioridades para as duas primeiras. 
Modificado no projeto de lei: Art. 118  Os Planos a 
serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal 
de Saúde se darão nas áreas da prevenção, 
promoção e recuperação da saúde e em ações 
como:
I. Programa de planejamento familiar, 
com a participação da sociedade civil 
organizada;
        II .Programa de habilitação e reabilitação, 
este conjugado com as entidades que objetivam 
prestar este tipo de assistência.
       
 Art. 103 - O Executivo Municipal deverá promover 
estudo de viabilidade para construção de um 
Hospital Municipal nos moldes clássicos para 
assistência em todos os níveis, onde a prática 
assistencial aponte para uma participação efetiva da 
população , em área de expansão da cidade, no eixo 
Paraty-Cunha. Modificado no projeto de lei : Art. 
119 - O Executivo Municipal deverá promover 
estudo de viabilidade para construção de um 
Hospital Municipal nos moldes clássicos para 
assistência em todos os níveis, onde a prática 
assistencial aponte para uma participação efetiva 
da população

Art. 104 - Na descentralização operacional dos 
serviços de saúde, o Executivo zelará para que cada 
conjunto de 5 mil pessoas seja atendido por Unidade 
de Saúde da Família. Projeto de lei art. 120

§ 1º - As localidades de difícil acesso poderão ser 
atendidas por unidades de saúde similares às 
Unidades de Saúde da Família, respeitadas as suas 
peculiaridades.
§ 2º - Estas Unidades de Saúde descentralizadas 
constituirão a base para as ações de vigilância em 
saúde nas suas áreas de atuação.

Art. 105 - O Conselho Municipal de Saúde, 
colegiado formado por representantes do Governo, 
dos prestadores de serviços e  dos profissionais da 
área de saúde e dos usuários desses serviços, deve 
contar permanentemente com representantes da 
Comunidade. Projeto de lei art.121

Seção III
Da Segurança Pública e Defesa Civil

Art. 106 - Na área de Segurança Pública as diretrizes  
priorizadas neste Plano  Diretor são as seguintes: 
(Projeto de lei art.122)

I. Aumento do número de efetivo humano e viaturas, 
e definição, com o Governo Estadual, de um plano 
de policiamento ostensivo na cidade e bairros;
II. Implantação de sub-delegacias ou postos de 
policiamento em locais como Trindade e Tarituba;
III. Treinamento do efetivo da Guarda  Municipal 
para atendimento da ronda noturna em toda a cidade;
IV. Manutenção do policiamento dos monumentos 
históricos, como igrejas, fortes etc., evitando o 
roubo de peças históricas e a depredação destes 
monumentos;
V. Manutenção da Guarda Mirim, em convênio com 
entidade assistencial de menores, para o serviço de 
trânsito, guias de turismo, dentre outros.

Art. 107 - Na área de Defesa Civil as diretrizes 
priorizadas são as seguintes: (Projeto de lei art.123)
I. Definição, elaboração , coordenação  e 
implantação de política, planos e programas de 
defesa civil para o município, de forma articulada 
com o Sistema  Estadual de Defesa Civil   e visando 
a  plena salvaguarda  da população;
II. Definição , em conjunto com a Prefeitura 
Municipal de Angra dos Reis, de um plano de 
evacuação das áreas de risco de acidentes da usina 
nuclear de Itaorna, e adoção de  providências para  a 
sua operacionalidade, incluindo orientação do 
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tráfego na Rio-Santos e Paraty-Cunha, em caso de 
acidente nuclear;
III. Elaboração de programas para o Corpo de 
Bombeiros, com vistas à instalação e recuperação e 
manutenção de hidrantes no Bairro Histórico, Ilha 
das Cobras e Mangueira, onde não existe acesso de 
veículos da corporação;
IV. Inclusão de  normas  de prevenção  contra  
incêndio no Código de Obras, em acordo com às do 
Corpo de Bombeiros;
V. Dotação da corporação do Corpo de Bombeiros 
de maior número de veículos e adequá-los às 
necessidades, inclusive veículos dotados de escadas 
para acesso aos prédios maiores;
VI. Dotação de efetivo humano da Defesa Civil, 
com capacitação para as ocorrências como 
enchentes, incêndios etc.

Seção IV
Do  Esporte e  Lazer

Art.  108 - O Programa de Esporte e Lazer tem por 
finalidade prover a cidade de áreas destinadas a 
essas atividades, que propiciem aos moradores do 
Município, assim como a turistas e visitantes, 
oportunidades para desfrutarem dos recursos 
paisagísticos e dos equipamentos de lazer e esporte, 
existentes ou projetados. (Projeto de lei art.124)

Não consta no projeto de lei Parágrafo Único: 
Para a garantia da implementação do Programa 
de Esporte e Lazer o Executivo Municipal 
deverá criar no prazo de 120 (cento e vinte dias) 
após a publicação desta Lei a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, respeitadas as 
possibilidades orçamentárias do município.

Art.  109 - As diretrizes do Programa são as 
seguintes: (Projeto de lei art.125)
I. Implantação de equipamentos de recreação e 
lazer disseminados por praças e outros espaços 
públicos e promovendo sua arborização;
II. Utilização das Unidades de Conservação, com 
regulamentação específica de restrições de usos, 
para o lazer da população residente, veranistas, e 
visitantes, implantando nos mesmos, ou junto aos 
mesmos, malhas de trilhas para excursionistas, 
estacionamentos e outros equipamentos, cujo 
projeto será submetido ao Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente e aos órgãos federais e 
estaduais administradores das respectivas unidades 
de conservação;
III. Estabelecimento de regulamentação para uso 
das praias e outras áreas públicas e assegurar seu 
cumprimento;
IV. Estímulo  à realização  de  eventos  culturais  e 
esportivos em áreas públicas;
V. Implantação de programa de construção de 
ciclovias;

VI. Construção de um Ginásio Poli-Esportivo  em 
área já destinada para este fim pela Lei Municipal nº 
997 de 12/09/95 e quadras polivalentes em Núcleos 
Urbanos e nas áreas  rurais; 
VII. Promoção de eventos que despertem o 
interesse dos jovens pela prática de esportes, com 
ênfase à participação de toda a comunidade e, 
buscando o patrocínio da iniciativa privada;
VII. Criação de escolinhas de formação de equipes, 
visando a formação de seleções esportivas, de 
modalidades que representam o Município em 
campeonatos.

CAPITULO V
POLÍTICA HABITACIONAL

Art. 110 - A  Política Habitacional objetiva 
assegurar à população  o direito a moradia, assim 
entendida como o direito às condições dignas de 
habitabilidade, e ainda  de acesso a terra,  à infra-
estrutura sanitária e aos serviços essenciais de 
transporte, educação e saúde. (Projeto de lei 
art.126)

Art. 111 - As  diretrizes  da  Política  Habitacional, 
são as seguintes: (Projeto de lei art.127)
I. Garantia do direito à habitação dentro do 
princípio da não segregação social, com tratamento 

prioritário às demandas da população de baixa 
renda;
II. Contenção dos processos de especulação 
imobiliária e aumento da oferta de terra urbana às 
camadas mais desfavorecidas da população;
III. Abertura de novo espaços de moradia, 
ampliando-se as oportunidades  de acesso a lotes 
dotados de infra-estrutura básica e serviços 
públicos essenciais; 
IV. Relocalização prioritária de população 
instalada em áreas de preservação permanente, 
em áreas insalubres ou de risco;
V. Urbanização e regularização fundiária de 
ocupações já consolidadas situadas nas áreas 
urbanas;
VI. Opção preferencial pela construção da 
habitação de baixa renda no interior da área 
urbana consolidada;
VII. Definição e indicação de áreas que se 
constituem em Zonas de Interesse Social - ZIS, de 
acordo com a art. 226 desta Lei, cujo objetivo é a 
implantação de projetos habitacionais no 
município, destinados à população local de baixa 
renda. 
Parágrafo Único - As ações de  relocalização  
previstas  neste artigo se farão gradualmente e os 
moradores a serem transferidos deverão 
permanecer tão próximo quanto possível.

Art. 112 - O município buscará formar  um 
estoque de terra destinada ao assentamento de 
população de baixa renda, através da compra, 
permuta, doação, dação em pagamento e 
desapropriação, dentre outros instrumentos 
previstos em Lei. (Projeto de lei art.128)
Parágrafo Único - Para o atendimento à 
necessidade de formação do estoque de terra de 
que trata o 'caput' deste Artigo, o Município 
realizará, ainda, o levantamento das terras 
públicas.

Art. 113 - A produção de habitações populares 
deverá a evitar a constituição de grandes 
aglomerados com concentração de população de 
baixa renda  distantes dos locais de trabalho. 
(Projeto de lei art.129)

§ 1º A  solução deverá apontar para projetos 
inseridos na malha urbana, utilizando quarteirões 
ou grupos de lotes ainda desocupados, 
pertencentes, ou não, ao patrimônio do 
Município.
§ 2º - A instalação dos moradores será precedida 
de trabalho comunitário que deverá orientar a 
organização da vida coletiva e a definição dos 
regulamentos a serem adotados.
§ 3º - O regulamento deverá conter sanções  a 
serem aplicadas, entre outros casos, pela não 
conservação do imóvel dentro das normas  
definidas;

Art. 114 - O executor da política habitacional será 
a Secretaria de Promoção Social a qual terá entre 
suas atribuições, quanto ao Programa 
Habitacional: Modificado no projeto de lei: Art. 
130 - A política habitacional será viabilizada 
pela Secretaria de Planejamento e pela 
Secretaria de Promoção Social que terão, entre 
suas atribuições, quanto ao Programa 
Habitacional:

I. Coordenar as ações de desenvolvimento social 
vinculadas ao Programa;
II. Organizar cadastro e classificação das famílias 
residentes no município a serem objeto de 
atendimento pelos Programas Habitacionais para 
População de Baixa Renda;
III. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 
normas que venham a ser estabelecidas para a 
ordenação do território e para os projetos de 
produção das  habitações a serem implantados.
Parágrafo Único - A execução  das  obras  
inerentes ao Programa ficará a cargo da  
Secretária Municipal de Obras, cabendo ao órgão 
municipal responsável pelo Planejamento seu 
acompanhamento e, quando for o caso, a  
mobilização da comunidade  interessada para sua 
participação nas tarefas da construção. 

Modificado no projeto de lei: Parágrafo Único - A 
execução das obras inerentes ao Programa 
ficará a cargo da Secretária Municipal de 
Obras,  cabendo ao órgão municipal 
responsável pelo Planejamento o seu 
acompanhamento e, quando for o caso de 
mobilização da comunidade interessada para 
sua participação nas tarefas da construção, a 
Secretaria da Promoção Social deverá ser 
acionada.
Art. 115 - Na implantação dos programas relativos 
a política habitacional, o Município deverá 
conveniar-se com os órgãos federais e estaduais 
competentes. Projeto de lei Art.131
Art. 116 - A política habitacional do Município 
contemplará prioritariamente os seguintes 
programas: (projeto de lei Art. 132)
I. Programas de regularização fundiária;
II. Programas de urbanização de assentamentos de 
baixa renda;
III. Programas de oferta de lotes urbanizados;
IV. Programas de apoio à construção  habitacional.
Parágrafo Único - Os  programas mencionados  
neste artigo serão executados de forma integrada, 
através de empreendimentos que articulem as 
diversas linhas de ação sugeridas. 

Seção I
Do Programa de Regularização Fundiária

Art. 117 - O Município viabilizará a regularização 
e titulação das áreas ocupadas por população de 
baixa renda, seja em assentamentos consolidados, 
ou em loteamentos implantados pela ação do 
Poder Público. (projeto de lei Art. 132)
Art. 118 - A regularização fundiária poderá ser 
promovida diretamente pelo Poder  Público, pelos 
proprietários ou pelos ocupantes com assistência 
ou intermediação do  Governo Municipal. (projeto 
de lei Art. 134)
Parágrafo Único - O Município auxiliará aos 
interessados na regularização fundiária de áreas 
objeto de usucapião.

Art. 119 - A regularização fundiária em áreas 
públicas, poderá ser efetuada por alienação, 
concessão de direito real (de uso ou de domínio), 
bem como outras formas que permitam a titulação 
dos moradores. (projeto de lei Art. 135)
Parágrafo Único - O domínio ou a concessão do 
direito de uso serão concedidos preferencialmente 
a mulher, independente do estado civil.

Art. 120 - Na definição dos instrumentos 
específicos de regularização  fundiária serão 
ouvidos os Conselhos Municipais de Urbanismo,   
Gestão Ambiental, as populações diretamente 
envolvidas. (projeto de lei Art. 136)
  
 Art. 121 - O Programa  de  regularização  
Fundiária  deverá também  atender   às  áreas de 
assentamento  rural   que  estão  com  situação  
indefinida  ou em litígio,  através de articulação do 
Município com o INCRA. (projeto de lei Art. 137)

Seção II
D o  P r o g r a m a  d e  U r b a n i z a ç ã o  d e  
Assentamentos de Baixa Renda
Art 122 - O Município deverá prover os 
assentamentos populares de melhorias em infra-
estrutura e serviços de água,  esgoto,  
pavimentação, iluminação pública e domiciliar, 
drenagem e coleta de lixo, dentre outros que 
venham a ser julgados convenientes. (projeto de 
lei Art. 138)
Art. 123 - A urbanização dos aglomerados 
populares será efetuada com a participação e 
controle da população diretamente envolvida. 
(projeto de lei Art. 139)
Seção III
Do Programa de Oferta de Lotes Urbanizados

Art. 124 - A implantação de lotes urbanizados 
deverá ser efetuada prioritariamente nas Zonas de 
Interesse Social. (projeto de lei Art. 140)
Parágrafo Único - Além das ZIS já definidas e 
delimitadas no zoneamento intra-urbano, outras 
áreas poderão ser assim definidas pelo Poder 

Público a partir da doação de terrenos em área 
urbana, resultante das operações coligadas 
conforme definidas no art. 254, ou através de outras 
formas de doação.

Art. 125 - A oferta de lotes urbanizados deve pautar-
se na absoluta transparência dos critérios e métodos 
de seleção dos beneficiários, envolvendo sua 
participação nas diversas etapas de realização dos 
empreendimentos. (projeto de lei Art. 141)

Seção IV
Do Programa de Apoio a Construção 
Habitacional

Art. 126 - O Município prestará assistência técnica 
e financeira à construção habitacional promovida 
para a população de baixa renda congregando, para 
tanto, seus próprios recursos humanos e materiais e 
conveniando-se com os órgãos federais e estaduais 
competentes. (projeto de lei Art. 142)
Parágrafo Único - A assistência técnica e financeira 
para a aquisição de materiais de construção será 
concedida tanto para a edificação inicial quanto 
para a melhoria ou ampliação das unidades 
habitacionais.

Art. 127 - O apoio à construção habitacional 
priorizará as construções geridas pelos próprios 
moradores, seja individual ou coletivamente. 
(projeto de lei Art. 143)
Art. 128 - Os projetos comunitários associativos de 
construção serão estimulados pelo Poder Público. 
(projeto de lei Art. 144)

TITULO IV
DA ORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO E DA 
GESTÃO URBANA E AMBIENTAL

Art. 129 - Este título define os  princípios,  as  
diretrizes e as normas para o uso e a ocupação do 
solo e a gestão ambiental no Município de Paraty. 
(projeto de lei Art. 145)
Art. 130 - O território municipal será ordenado de 
modo a compatibilizar o desenvolvimento sócio-
econômico e sustentável com o uso e a ocupação do 
solo, com as condições ambientais e com a oferta de 
infra-estrutura e de serviços urbanos através do 
macrozoneamento municipal e do zoneamento 
intra-urbano. No projeto de lei foi Substituiu  por 
“sócio-econômico e sustentável” por “urbano”.
Art. 131 - As áreas urbanas constituem uma 
categoria  do  macro-zoneamento e serão 
subdivididas em zonas de acordo com a adequação 
ou predominância dos usos, com  a infra-estrutura  
existente, com as peculiaridades ambientais e com 
as potencialidades para o desenvolvimento sócio-
econômico. Projeto de lei Art.147

Art. 132 - A ocupação do solo será controlada pela  
definição  de índices e parâmetros para o 
parcelamento  da terra e para edificação. Projeto de 
lei Art. 148
Acrescentado  no projeto de lei Parágrafo Único  A 
legislação que trata do parcelamento e do uso do 
solo será aprovada complementarmente a este 
Plano.
Art. 133 - É obrigação do Município manter 
atualizados o cadastro imobiliário e de terras 
públicas, possibilitando o acesso à consulta dos 
cidadãos. Projeto de lei Art. 149

Art. 134 - Será mantido o uso das edificações já 
licenciadas pela Prefeitura Municipal até a data de  
publicação desta Lei, vedando-se as ampliações e 
alterações que contrariam as disposições 
estabelecidas nesta  Lei  e  nos respectivos 
regulamentos. Projeto de lei Art. 150

Art. 135 - Em cada área ou zona, o solo e as 
edificações só poderão ser utilizados para os fins 
especificados nesta Lei. Projeto de lei Art. 151

Não consta no projeto de lei Parágrafo Único - 
Deverão ser igualmente observadas as restrições 
das disposições relativas ao parcelamento do 
solo.

 

CAPÍTULO I
D A  G E S T Ã O  E  P R O T E Ç Ã O  D O  
PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Art. 136 - A gestão e proteção do meio ambiente e a 
valorização do patrimônio cultural e natural além 
de assegurar a integração meio ambiente - 
patrimônio cultural - proteção da paisagem, requer 
o entrosamento com outros setores da 
administração municipal, em particular o 
saneamento, a educação e a saúde, o controle do uso 
e ocupação do solo e a correta utilização de recursos 
pelo turismo e demais atividades econômicas. 
Projeto de lei Art. 152
Parágrafo Único - A gestão ambiental, e cultural em 
toda a sua amplitude, constitui-se no marco de 
referência para todos os agentes públicos e privados 
envolvidos no desenvolvimento municipal e deve 
mobilizar todos os extratos da população.

Art. 137 - O instrumento normativo básico da 
gestão do patrimônio ambiental será o Plano 
Municipal de Gestão do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais, de acordo com a Lei Orgânica e 
em consonância com esta Lei e com a legislação 
federal e estadual. Projeto de lei Art. 153

1º - O Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, criado de acordo com a Lei Orgânica, é o 
responsável pela elaboração do Plano Municipal de 
Gestão do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.
2º - Na elaboração do Plano de Gestão do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais, o município 
deverá solicitar assistência de órgãos e entidades 
estaduais e federais competentes.

Art. 138 - O Plano de Gestão do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais deverá viabilizar as 
seguintes recomendações e intervenções 
identificadas como prioritárias no Município: 
(Projeto de lei Art. 148)

I. Reformulação da estrutura do cais a partir de 
estudos sobre o comportamento das marés e 
transferência da função pesqueira para outro local 
fora do Bairro Histórico;
II. Estudo costeiro global que defina procedimentos 
com relação ao perfil frontal e drenagem das vias na 
sede, principalmente no Bairro Histórico, e 
conservação dos rios e das águas no município;
III. Reformulação do enrrocamento na foz do Rio 
Pereque-açú e monitoramento ambiental dos rios 
principais, interrompendo o processo de 
colmatagem da baía;
IV. Recuperação e reflorestamento de áreas 
desmatadas com prioridade para nascentes, 
encostas e matas ciliares;
V. Gestão junto aos órgãos responsáveis para a 
efetivação do projeto de recuperação da Rodovia RJ 
- 165, com base nas recomendações dos respectivos 
EIA e RIMA.
VI. Estímulo ao manejo sustentado dos recursos 
naturais renováveis.

Seção I
Dos Recursos Naturais

Art. 139 - Qualquer árvore ou grupo de árvores 
poderá ser declarada imune ao corte, mediante ato 
do Executivo Municipal, quando motivado pela sua 
localização, raridade, idade, beleza ou condições de 
porte. Projeto de lei Art. 155

Art. 140 - Serão consideradas de preservação 
permanente as florestas e demais formas de 
vegetação natural destinadas a: (Projeto de lei Art. 
156)
I. Atenuar a erosão das terras;
II. Formar faixas de proteção ao longo das 

rodovias;
III.  proteger sítios de excepcional beleza ou 

de valor científico ou histórico;

IV. Preservar exemplares da fauna ou flora 
ameaçados de extinção.

Art. 141 - Ressalvada a legislação federal 
pertinente, as pessoas físicas ou jurídicas, 
inclusive entidades da administração indireta 
estadual ou municipal, que pretendam executar 
obras ou serviços que, de qualquer forma, 
interfiram nos lagos e lagoas, rios, canais ou 
quaisquer cursos d'água e suas respectivas faixas 
de proteção, deverão submeter à aprovação da 
Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - 
SERLA, e do IPHAN os respectivos projetos, 
planos, especificações e dados característicos e 
obter prévia autorização para a execução das 
referidas obras e serviços. Projeto de lei Art. 157
Parágrafo Único - Os infratores do disposto no 
“caput” deste artigo são passíveis das penalidades 
de embargo e interdição das obras, além de outras 
penalidades previstas na legislação federal e 
estadual e municipal.
Art. 142 - As pessoas físicas ou jurídicas 
interessadas na exploração comercial de 
quaisquer jazidas minerais do Município, 
notadamente areiais, pedreiras e depósitos de 
argila e saibro, deverão obter anuência prévia do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, independentemente de licença 
fornecida pelo Depto. Nacional de Produção 
Mineral - DNPM. Projeto de lei Art. 158

Art. 143 - O Município assegurará as 
comunidades costeiras o exercício de suas 
atividades dentro dos padrões culturais 
historicamente estabelecidos, com a adequada 
proteção a suas áreas de uso comum e ao seu meio 
ambiente, buscando também a sua harmônica 
inserção e  acesso aos  benef íc ios  do 
desenvolvimento científico e tecnológico. Projeto 
de lei Art. 159

Art. 144 - A implantação de quaisquer atividades 
consideradas potencialmente causadores de 
alterações ambientais ou que impliquem em 
intervenções de grande porte, dependerão da 
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA 
e de Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, de 
acordo com o artigo 2º da Resolução CONAMA 
nº 001 de 23.01.86 e demais normas da legislação 
estadual pertinente ao assunto. Projeto de lei Art. 
160

 § 1º - Poderão ser consideradas atividades 
potencialmente causadoras de alterações 
ambientais, além daquelas referidas no Art. 2º da 
Resolução CONAMA nº 001 de 23 /01/86 e entre 
outras, a critério do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e 
ouvido o Conselho Municipal de Urbanismo, as 
seguintes:

I. Aterros;
II. Desmatamentos;
III. Obras de terraplanagem;
IV. Retificação de canais;
V. Construção de barragens;
VI. Construção de moles e diques;
VII. Marinas e atracadouros;
VIII. Instalações industriais;
IX> Dragagens;
X> Atividades nucleares;
XI. Projetos urbanísticos no litoral e no interior 
das Áreas de Proteção Ambiental - APAs 
municipal e federal.

 § 2º - As atividades econômicas, sociais e outras 
que já existiam em áreas sob legislação específica, 
deverão adequar-se às normas ambientais 
estabelecidas pela legislação em vigor.

S e ç ã o  I I
Da Gestão das Unidades de Conservação 
Ambiental

Art. 145 - As Unidades de Conservação 
Ambiental existente no município de Paraty 
pas sam a  f aze r  pa r t e  i n t eg ran te  do  
Macrozoneamento Municipal. Projeto de lei Art. 
161

Art. 146 - Esta Lei dispõe, no Capítulo I do Título 

IV, sobre normas de ocupação e uso dessas 
Unidades de Conservação Ambiental, sem 
prejuízo da legislação estadual e federal pertinente 
e do que vier a ser definido no Plano de Gestão do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. 
Modificado no projeto de lei: Art. 162 - As 
normas de ocupação e uso dessas Unidades de 
Conservação Ambiental, definidas em seus 
respectivos Planos de Manejo, serão 
reconhecidas pelo Município através de Lei 
Complementar, sem prejuízo da legislação 
estadual e federal pertinente ou do que vier a 
ser definido no Plano de Gestão do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais.  
§ 1º - As normas do Plano de Gestão do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais que incidirem 
sobre estas áreas deverão ser definidas sempre de 
comum acordo com as entidades gerenciadoras 
das respectivas unidades de conservação, que 
deverão ser ouvidas na autorização de qualquer 
projeto ou empreendimento nas mesmas.
§ 2º - No caso de conflito entre normas, 
prevalecerá sempre aquela que for mais restritiva 
do ponto de vista da preservação ambiental e 
cultural, ouvidos os órgãos responsáveis.

Art. 147 - O Poder Executivo poderá propor ao 
Legislativo Municipal áreas que deverão servir a 
implantação de outras Unidades de Conservação 
Ambiental, conforme inciso VI do artigo 6º e 
inciso VI do artigo 9º da Lei 7.804 de 1989. Projeto 
de lei Art. 163

Parágrafo Único - As Unidades de Conservação 
propostas pelo Executivo deverão seguir critérios 
técnicos, a fim de adequar as características da 
Unidade às peculiaridades ecossistêmicas.

S e ç ã o  I I I
Dos Recursos Culturais
 
Art. 148 - Ao Município cabe proteger, em 
conjunto com a União e o Estado, os documentos, 
as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais e 
os sítios arqueológicos, bem como as 
manifestações culturais populares, eruditas e 
tradicionais, zelando pela sua preservação e não 
descaracterização. Projeto de lei Art. 164

Art. 149 - Constituem patrimônio cultural do 
município de Paraty: Projeto de lei Art. 165

I. O conjunto arquitetônico e paisagístico da 
cidade e demais bens representativos da 
arquitetura civil,
 religiosa e militar brasileiros com seus 
respectivos acervos e elementos integrados;
II. Todo o território municipal, constituído por 
formações físicas e biológicas de relevante 
interesse estético e científico, além de seu caráter 
histórico e cultural;
III.Toda a produção e os modos de vida presentes 
no processo histórico e cotidiano do Município.
Acrescentado no projeto de lei IV Todas as 
manifestações culturais, folclóricas e religiosas 
das comunidades paratienses.

Art. 150 - O conjunto paisagístico do Município 
de Paraty, e especialmente o acervo arquitetônico 
da cidade, foi elevado à categoria de Monumento 
Nacional através do Decreto nº 58.077 de 24 de 
março de 1966; caberá ao Executivo Municipal 
buscar as ações garantidas através do referido 
Decreto. Projeto de lei Art. 166

Art. 151 - Compete ao Município reconhecer o 
patrimônio cultural como parte integrante do seu 
processo de desenvolvimento sócio-econômico, 
devendo garantir-lhe a liberdade de expressão e 
criação, as condições de seu desenvolvimento e a 
preservação de seus bens ou conjunto de bens 
representativos, como elemento fundamental do 
direito à cidadania. Projeto de lei Art. 167

Art. 152 - O Município auxiliará pelos meios ao 
seu alcance as organizações culturais e 

beneficentes, amadorísticas ou profissionais, nos 
termos da Lei. Projeto de lei Art. 168

Art. 153 - O Executivo Municipal cobrará as ações 
necessárias do Governo Federal para preservação do 
patrimônio cultural, arquitetônico e paisagístico do 
Município, atuando também em parceria com o 
IPHAN para esta preservação, conforme suas 
competências. Projeto de lei Art. 169

Art. 154 - O Executivo Municipal deverá despender 
esforços para preservação e fortalecimento das 
expressões culturais do Município representadas por 
festas religiosas, danças, folguedos populares e 
outras. Projeto de lei Art. 170

Art. 155 - A participação do Executivo Municipal 
em projetos de interesse cultural como concertos, 
festivais, exposições e outros, deve buscar a 
colaboração da iniciativa privada, objetivando 
ampliar a gama de espetáculos e eventos dessa 
natureza, sempre que possível em programação 
anual que venha a integrar um calendário cultural da 
cidade. Projeto de lei Art. 171

Art. 156 - O Executivo Municipal deverá implantar 
uma política de cultura que contemple: (Projeto de 
lei Art. 172)
I. A formulação de programas de valorização, 
recuperação e proteção de seu patrimônio cultural, 
mediante lei específica, consultado o Conselho 
Municipal de Urbanismo e o Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente, observada a Lei Federal e 
regulamentos;
II. A criação, recuperação e conservação de espaços 
culturais, assim como os de manifestações públicas;
III. A criação na estrutura administrativa do 
Executivo, do Arquivo Municipal, visando 
organizar o acervo documental do Município;
IV. Criação de um centro de pesquisa e referências 
históricas, reunindo o acervo documental antigo da 
cidade;
V. Criação da Biblioteca Municipal, e de uma 
Pinacoteca Municipal;

 VI. Instalação efetiva do prédio da Casa de 
Cultura e que nela funcione a Biblioteca e a 
Pinacoteca Municipal.
Excluído  no projeto de lei
Incluído no projeto de lei Art. 173  O Município 
envidará esforços para a retomada do histórico 
Largo do Rocio.

S e ç ã o  I V
Da Proteção e Valorização dos Recursos 
Costeiros

Art. 157 - A proteção e valorização dos recursos do 
mar têm por objetivo orientar a utilização racional da 
zona costeira do mar territorial (Bem da União-
Constituição Federal, artigo 20-VI) contribuindo 
assim para elevar a qualidade de vida da população e 
proteger o patrimônio natural, histórico, étnico e 
cultural. Projeto de lei Art.174
Parágrafo Único - A Zona Costeira encontra-se 
indicada na Lei Federal 7.661/88, que institui o 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, na Lei 
Federal nº 9.636 de 15 de maio de 1998 e no Decreto 
Federal nº 2.869 de 09 de dezembro de 1998.

Art. 158 - Cabe ao Plano Diretor relacionar os 
seguintes bens que constituem o conjunto 
patrimonial na Zona Costeira de Paraty, passível de 
preservação: (Projeto de lei Art.175)

I. Recursos naturais renováveis e não renováveis;
II. Recifes, parcéis e bancos de alga ou areia;
III. Ilhas costeiras, enseadas, praias, promontórios, 
boqueirões, costões e grutas marinhas;
IV. Patrimônio histórico e arqueológico submerso;
V. Monumentos naturais e paisagísticos.

Art. 159 - Para efeito de disciplinamento na 
utilização de recursos da Zona Costeira o município, 
na sua competência, poderá instituir através da Lei o 
Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, 
observadas as normas e diretrizes do Plano Nacional 
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