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EMENDA MODIFICATIVA N.
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2016

Modifica-se o artigo 92 ao Projeto de Lei
Complementar 001/2016, na forma que
indica.

Art. 1°. Modifica-se o artigo 92 do Projeto de Lei Complementar n^ 001/2016, com a
seguinte redação:

Art. 92. Admitem-se recuos com dimensões variadas, devendo respeitar as seguintes
normas:
S - Nas Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (ZEDUS) a
edificação avance em área equivalente a até 20% da área delimitada pelo recuo
decorrente da verticalização e sua divisa do lote correspondente.
K - Nas demais zonas, desde que, atendido concomitantemente:
a) A média ponderada destes recuos não seja inferior ao recuo mínimo obtido pela
aplicação no disposto no art. 91 desta Lei;
b) A média ponderada será calculada obedecendo à seguinte fórmula:

n n
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i = i i = i / sendo:
F - dimensão do segmento da fachada;
R - recuo médio correspondente ao segmento da fachada;
n - número de segmentos da fachada;
Rm - recuo médio com os acréscimos decorrentes da verticalização.
c) A fórmula, descrita no item anterior, corresponde geometricamente a:
S/L = Rm f oncje:

S - área resultante de polígono delimitado pelo segmento de divisa do lote,
segmento(s) de fachada(s) e linhas de projeções ortogonais destes segmentos de
fachadas sobre a divisa do lote:
L - comprimento da projeção ortogonal do(s) segmento(s) de fachada(s) sobre o
segmento de divisa do lote;
Rm - recuo médio com os acréscimos decorrentes da verticalização.
d) A média ponderada em fachadas com volumetria variada será calculada
isoladamente por volume

§ l9 Na aplicação das normas estabelecidas neste artigo, a menor distância da
edificação para a divisa do lote não deve ser inferior ao recuo correspondente à frente,
à lateral ou aos fundos estabelecidos para o menor porte do subgrupo em função da

j/ia^sem os acréscimos decorrentes da verticalização.
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§ 2e Os recuos com dimensões variadas de que trata este artigo aplicam-se
isoladamente por volume

§ 33 Para o inciso I deste artigo, não poderá ser aplicado o Art. 96 desta lei.
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DE 2017.
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O inciso l foi modificado para inserir uma nova fórmula de cálculo, específico para as Zedus.
A proposta propõe que a média ponderada, hoje vigente para todas as zonas, não seja mais
aplicada para as Zedus. Em substituição, é proposto que a edificação possa avançar 20% da
área entre recuo decorrente da verticalização e sua divisa do lote correspondente.

Tal substituição tem fins de facilitar os cálculos de recuos com dimensões variadas,
promovendo uma regra clara e simples, não trazendo interpretações diversas.


