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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
LEI Nº 5.555, DE 08 DE JULHO DE 2011.

Altera dispositivos da Lei nº 4.791,
de 14 de setembro de 2004, que
instituiu o Plano Diretor da
Estância Turística de Ribeirão
Pires, e dá outras providências.

Prof. CLÓVIS VOLPI, Prefeito do Município da Estância Turística de Ribeirão
Pires, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1o A Lei no 4.791, de 14 de setembro de 2004, que instituiu o Plano Diretor
da Estância Turística de Ribeirão Pires passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1o Em atendimento às disposições do §2o do artigo 8o da Lei Estadual
no 13. 579 de 13 de julho de 2009 Define a Área de Proteção e Recuperação
dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings- APRM-B,em consonância com artigo 19 da Lei Estadual no 9.866, de 28 de novembro
de 1997, que dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação
das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São
Paulo, ainda em atendimento às disposições do artigo 182 da Constituição
Federal, do Capítulo III da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da
Cidade e do artigo 130 da Lei Orgânica Municipal, fica compatibilizado o
Plano Diretor do Município de Ribeirão Pires.” (NR)
“Art. 2o O Plano Diretor, abrangendo a totalidade do território é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana do Município e
integra o processo de planejamento municipal e regional em especial às
políticas para abastecimento das populações atuais e futuras, devendo o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as
diretrizes e as prioridades nele contidas.” (NR)
“Art. 2o-A. Em consonância a Lei Estadual no 9.866, de 28 de novembro de
1997, o território fica dividido em Macrozonas de Proteção e Recuperação
Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP de interesse municipal para
proteção ao meio ambiente, considerando:
I - a compatibilização com a Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei
Estadual no 7.663/91;
II - Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos descentralizado e participativo;
III - adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão;
IV - áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais- APRM;
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V - áreas de Intervenção, de forma dinâmica de acordo com a especificidade
de cada bacia hidrográfica;
VI - as características da ocupação urbana;
VII - a cobertura vegetal;
VIII - as águas superficiais e subterrâneas;
IX - a intenção de implementação de ações de planejamento, pactuadas pela
comunidade de Ribeirão Pires;
X - as características hídricas e geotécnicas do município.“ (NR)
“TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, DAS DIRETRIZES E
DOS OBJETIVOS GERAIS DA POLÍTICA URBANA” (NR)
“Art. 8o Na promoção da política urbana, o município deve observar e aplicar
as diretrizes gerais estabelecidas no artigo 2o, do Estatuto da Cidade - Lei
Federal no 10.257/2001, na Lei Federal no 11.977 de 07 de julho de 2009,
Capítulo III, que dispõe sobre Regularização Fundiária de Assentamentos
urbanos e as diretrizes estabelecidas nas Leis Estaduais no 13579, de 2009 Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais Billings - APRM-B e n o
9.866, de 28 de novembro de 1997, bem como as seguintes diretrizes:
….............................
II - garantia do direito universal a moradia digna e acessível, democratizando o
acesso à terra e aos serviços públicos de qualidade;
….............................
IV - restrição à ocupação das áreas de risco geológico e em áreas de interesse
de preservação ambiental;
….............................
VII - promoção do desenvolvimento econômico local, de forma social,
acessível e ambientalmente sustentável;
….............................
XIII - integração entre os órgãos e Conselhos Municipais, promovendo a
atuação coordenada no desenvolvimento e aplicação das estratégias, metas e
ações da Agenda 21 e formação do Conselho da Cidade;
XIV - melhoria da qualidade de água dos afluentes e do Reservatório Billings;
XV - criar mecanismo para redução da carga de fósforo lançada no
reservatório Billings a 57 kg/dia;
XVI - garantir a ampliação do Índice de Área Vegetada observada no ano de
2000;
XVII - estabelecer mecanismos de incentivo as atividades rurais, para o
desenvolvimento sustentável local.
XVIII - promoção da regularização fundiária nos assentamentos urbanos e a
titulação de seus ocupantes.” (NR)
“CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS GERAIS E DEFINIÇÕES
Seção I – Dos Objetivos “ (NR)
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“Art. 9o ….............................
….............................
II - compatibilizar as ações de preservação, proteção e recuperação dos
mananciais hídricos, às normas e diretrizes estabelecidas nas políticas
estaduais e federais em especial a Lei Estadual no 9.866, de 28 de novembro
de 1997;
….............................
IV- incentivar a implantação de atividades de baixo impacto e compatíveis
com a preservação, conservação, recuperação e proteção dos mananciais,
como o turismo ecológico;
….............................
VII - propiciar a recuperação e melhoria da qualidade de vida da população e
das condições de moradia nos aglomerados de habitações ocupadas pela
população de baixa renda, implementando-se a infraestrutura de
saneamento ambiental adequada e as medidas compensatórias para a
regularização urbanística, ambiental, administrativa e fundiária destas áreas
assegurando-se o acesso aos equipamentos urbanos e comunitários e aos
serviços públicos essenciais;
VIII - garantir, nas áreas consideradas de risco ou de recuperação ambiental a
implementação de programas de reurbanização, remoção e realocação de
população, bem como a recuperação ambiental;
IX - buscar a utilização adequada das áreas e imóveis ociosos e a produção
de Habitação de Interesse Social, promovendo o seu aproveitamento por
meio de estímulos ou gravames tributário;
….............................
XIV - assegurar aos habitantes os serviços de educação, cultura e esportes,
acessíveis a todos;
….............................
XXII - promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem
segmentos vulneráveis da população e se refletem no território, por meio de
políticas públicas sustentáveis;
….............................
XXVI - manter o meio ambiente equilibrado, em níveis adequados de
salubridade, por meio da gestão ambiental, do abastecimento de água potável,
da coleta e tratamento ou da exportação do esgoto sanitário, do manejo dos
resíduos sólidos e da utilização das águas pluviais, promovendo a
sustentabilidade ambiental do uso e ocupação do solo;
XXVII - estabelecer as condições e os instrumentos básicos para assegurar e
ampliar a produção de água em quantidade e qualidade para abastecimento da
população, com objetivo de promover a preservação, recuperação e
conservação ambiental de acordo com cada especificidade de cada Bacia
Hidrográfica;
XXVIII - integrar os programas e políticas municipais, regionais e setoriais,
especialmente aqueles referentes à habitação, uso do solo, transportes,
saneamento ambiental, infra-estrutura, educação ambiental, manejo de
recursos naturais e geração de renda, necessários à preservação do meio
ambiente;
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XXIX - integrar os recursos financeiros recebido pela compensação
financeira, das politicas publicas de meio ambiente , inclusive nos termos da
Lei Estadual no 12.183, de 29 de dezembro de 2005 - Cobrança pelo Uso da
Agua, na execução de políticas de recuperação, conservação e preservação do
meio ambiente.
XXX - prever mecanismos de incentivo fiscal e de compensação, para
as atividades da iniciativa privada da qual -principal ou
secundariamente- decorra a produção hídrica;
XXXI - estabelecer instrumentos de planejamento e gestão, em consonância
com as diretrizes e parâmetros de interesses regionais, capazes de intervir e
reorientar os processos de ocupação das áreas de proteção e recuperação dos
mananciais, garantindo a prioridade de atendimento às populações já
residentes nas Bacias Hidrográficas;
XXXII - manter a integridade das Áreas de Preservação Permanente, dos
remanescentes de Mata Atlântica, de forma a garantir a proteção, conservação,
recuperação e preservação da vegetação e diversidade biológica natural;
XXXIII - garantir a transparência das informações.
XXXIV - estimular, incentivar e propiciar a criação de Unidades de
Conservação, em consonância com diretrizes estabelecidas na Lei Federal n o
9.985, de 18 de julho de 2000.
XXXV - melhorar das condições de saneamento ambiental nas áreas
degradadas;
XXXVI - promover e implantar dos Programas de Recuperação de Interesse
Social - PRIS e definir as Áreas de Recuperação Ambiental 1-ARA 1;
XXXVII - estimular a implantação dos Programas de Recuperação Ambiental
- PRAM e definir as nas Áreas de Recuperação Ambiental 2- ARA 2;
XXXVIII - buscar a utilização de áreas ociosas,com infra estrutura compatível,
à produção de habitações
de interesse social, promovendo o seu
aproveitamento por meio de incentivos ou agravantes tributários, para o
atendimento à população de baixa renda e ocupantes de áreas de risco;
XXXIX - estabelecer normas ambientais e urbanísticas diferenciadas, de forma
a atender as especificidade e funções ambientais das diferentes Bacias
Hidrográficas existentes no território;
XL - compatibilizar as ações de preservação dos mananciais de abastecimento
e as de proteção ao meio ambiente com o uso e ocupação do solo e o
desenvolvimento socioeconômico.”
XLI- Apoiar a manutenção dos serviços ambientais disponibilizados pela
natureza à sociedade, que mantêm a qualidade ambiental, estimulando a
instituição der mecanismos de compensação financeira aos proprietários de
áreas prestadoras de serviços ambientais, baseados na concepção da relação
protetor-recebedor.” (NR)
“Seção II – Das Definições “ (NR)
“Art. 9o-A. Para efeitos desta lei, consideram-se:
I - Área de Intervenção: “Área-Programa” sobre a qual são definidas as
diretrizes e normas ambientais e urbanísticas voltadas a garantir os objetivos
de produção de água com qualidade e quantidade adequadas ao abastecimento
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público, de preservação e recuperação ambiental, na seguinte conformidade:
a) Área de Restrição à Ocupação (ARO) – área de interesse para a proteção
dos mananciais e para a preservação, conservação e recuperação dos recursos
naturais, definida pela legislação como área de preservação permanente e
como unidade de conservação de uso integral, e em outros dispositivos da
legislação estadual e municipal.
b) Área de Ocupação Dirigida (AOD) – área de interesse para o
desenvolvimento de usos urbanos e rurais desde que atendidos requisitos que
garantam condições ambientais compatíveis com a produção de água em
quantidade e qualidade para abastecimento público;
c) Área de Recuperação Ambiental (ARA) – área que apresenta uso e
ocupação que comprometem a quantidade e qualidade dos mananciais e exige
ações de caráter corretivo, e que, uma vez recuperada, deverá ser classificada
em uma das duas categorias anteriores (AOD ou ARO);
d) Área de Estruturação Ambiental do Rodoanel (AER): área delimitada como
Área de Influência Direta do Rodoanel Mário Covas;
II - Área Permeável: aquela cuja função de recarga hídrica dos mananciais
esteja garantida por meio da infiltração natural da água no solo ou por outras
formas comprovadas tecnicamente.
III - Meta de Qualidade da Água por Bacia Hidrográfica: objetivo a ser
alcançado, progressivamente, de melhoria da qualidade da água do manancial,
visando ao abastecimento público.
IV - Carga Meta Gerada pelo Município: carga poluidora máxima afluente ao
cursos d'água tributários, definida por município estimada pelo Modelo de
Correlação entre o Uso do Solo e a Qualidade da Água (MQUAL), em
condições de tempo seco, fixada por legislação específica estadual, como meta
a ser alcançada para garantir a qualidade da água.
V - Modelo de Correlação entre o Uso do Solo e a Qualidade da Água
(MQUAL): representação matemática a ser adotada como medida de fluxo das
cargas poluidoras, relacionando, obrigatoriamente, a qualidade da água dos
corpos afluentes naturais aos Reservatórios Billings, rios Taiaçupeba e Guaió,
com a intensidade do uso, ocupação e manejo do solo no interior da Bacia
Hidrográfica.
VI - Compensação: processo que estabelece as medidas de compensação de
natureza financeira, urbanística, sanitária ou ambiental que permitem a
alteração de índices e parâmetros urbanísticos estabelecidos nas leis de uso e
ocupação do solo para Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires - MZPRA-RP descritas no artigo 3º desta lei,para fins de
licenciamento e regularização de empreendimentos, respeitados os valores da
Carga Meta Referencial por bacia hidrográfica ou corpo d'águas, estabelecidos
em legislações estaduais específicas e as demais condições necessárias à
produção de água.
VII - Sistema de Saneamento Ambiental: conjunto de infraestruturas que
compreende os sistemas de abastecimento de água; de coleta, exportação ou
tratamento de esgotos; de coleta e destinação final de resíduos sólidos; de
retenção, remoção e tratamento de cargas difusas; de drenagem, contenção e
infiltração de águas pluviais e de controle de erosão.
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VIII - Serviços Ambientais: aqueles proporcionados pela natureza à sociedade
que, pela sua própria existência e pelos ciclos de funcionamento, geram
benefícios essenciais à sadia qualidade de vida para as presentes e futuras
gerações, tais como a capacidade de produção de água e o equilíbrio
hidrológico, a manutenção da permeabilidade do solo, o equilíbrio
microclimático e o conforto térmico, a manutenção da biodiversidade e da
paisagem.
IX - Habitação de Interesse Social - HIS: habitação voltada à população, com
renda familiar de até 03 (três) salários mínimos, que depende de políticas
públicas para satisfazer sua necessidade habitacional e que garanta o interesse
dos beneficiários diretos, finalidade social do empreendimento, e da sociedade
como um todo, e a função e qualidade ambiental definida para cada
Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires –
MZPRA-RP;
X - Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS: conjunto de
medidas e intervenções de caráter corretivo das situações degradacionais
existentes e de recuperação ambiental e urbanística, previamente identificado
pelo Poder Público, com o objetivo de melhoria das condições de saneamento
ambiental;
XI - Programa de Recuperação Ambiental em Mananciais – PRAM: conjunto
de medidas de recuperação imediata do dano ambiental, previamente
identificado pelo órgão público, a ser efetivamente implantado pelos
proprietários ou responsáveis pelo dano ambiental, em conformidade com as
disposições deste regulamento e demais legislações e normas referentes à
proteção e recuperação dos mananciais;
XII - Acessibilidade: possibilidade de condição de alcance para utilização,
com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos,das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de
comunicação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
XIII - Mobilidade Urbana: facilidade de deslocamento de pessoas e bens no
espaço urbano através de veículos, vias, calçadas e toda infraestrutura,
possibilitando o ir e vir cotidiano.
XIV - Desenho Universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que
visam atender simultaneamente todas as pessoas com diferentes características
antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e
confortável,constituindo-se em elementos ou soluções que compõem
acessibilidade.” (NR)
“Art. 10. ….............................
….............................
IV - Promover condições de moradia digna e acessível à população de baixa
renda;
….............................
VIII - Garantir os príncipios de acessibilidade e mobilidade urbana.” (NR)
“Art. 11 ….............................
….............................
IV – indução da ocupação dos vazios urbanos nas Áreas de Ocupação
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Dirigidas Consolidadas e Controladas;
V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários acessíveis;
VI - implementação dos Programas de Recuperação de Interesse Social –
PRIS;
VII - implantação dos Programas de Recuperação Ambiental em Mananciais –
PRAM;
VIII - implantação do Plano Municipal de Saneamento Ambiental.” (NR)
“Art. 12 ….............................
I - áreas de intervenção e áreas de recuperação;
II - fundos municipais setoriais;
….............................
X - Programa de Recuperação de Interesse social – PRIS;
XI - Projeto de Recuperação Ambiental em Mananciais-PRAM. “ (NR)
“Seção III – Da Política Municipal de Habitação“ (NR)
“Art. 13. ….............................
….............................
VI - coibir novas ocupações irregulares e usos inadequados em toda extensão
do Município, e nas áreas de risco, oferecendo alternativas habitacionais em
locais apropriados e a destinação adequada dessas áreas;
VII - estimular a produção e investimentos na área habitacional;
….............................
IX - garantir a implantação de Políticas de Desenvolvimento Regional
Sustentado – DRS, econômica e ambiental nos programas habitacionais,
através das políticas de desenvolvimento econômico e de gestão ambiental.”
(NR)
“Art. 14 ….............................
I - o desenvolvimento de projetos habitacionais que considerem as
características da população local, suas formas de organização, condições
físicas e econômicas, levando em consideração a utilização do desenho
universal;
….............................
IV - priorizar a intervenção em áreas degradadas e de risco, de modo a garantir
a integridade física, o direito à moradia e a recuperação da qualidade ambiental
dessas áreas;
….............................
VIII - incentivar o desenvolvimento de projetos habitacionais que considerem
as características ambientais do local, e a preservação dos recursos naturais;
IX. a garantia de que o reassentamento da população removida das áreas de
risco ou insalubres ocorra em áreas localizadas o mais próximo possível do
local de moradia de origem;
X - coibir novas ocupações nos núcleos irregulares existentes;
XI - promover através dos Planos de Recuperações Ambientais - PRAM a
recuperação de áreas de preservação ambiental ocupadas por moradia, não
passíveis de urbanização e regularização fundiária;
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XII - nos programas habitacionais, de parcerias com órgãos de governo e
organizações não-governamentais visar às atividades conjuntas de proteção ao
meio ambiente e de educação ambiental, de modo a assegurar a preservação
das áreas de mananciais e a não-ocupação das áreas de risco e dos espaços
destinados a bens de uso comum da população;
….............................
XV - estimular a formação de cooperativas e associações comunitárias
autogestionárias na execução de programas habitacionais;
XVI - garantir a implantação das unidades habitacionais,acessíveis, para a
população idosa e de pessoas com deficiencias;
XVII - fortalecer a participação do poder publico, dos usuários e da iniciativa
privada, na elaboração de políticas publicas para implementação e programas
habitacionais;
XVIII - priorizar a desocupação de áreas legalmente protegidas e
ambientalmente sensíveis.“ (NR)
“Art. 15. ….............................
I - criar e implantar o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação, de
forma que ele possa gerir o Fundo Municipal de de Habitação;
….............................
IV - promover a implantação dos PRIS e PRAM, em parceria com a população
envolvida;
….............................
VII - implantar e manter um sistema de informações e monitoramento das
áreas e cadastro das famílias, das ocupações irregulares, para fins da garantir o
estancamento do processo de ocupação irregular e a publicidade do mesmo;
VIII - implantar programas habitacionais voltados para a produção de
habitação de interesse social, para famílias residentes a mais de 5 (cinco) anos
no Município;
….............................
X - demarcar em cada Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires – MZPRA-RP, às Áreas de Recuperação Ambiental - ARA, em
conformidade com as diretrizes especificas para cada bacia hidrográfica.”
(NR)
“Art. 16. ….............................
….............................
VI - cadastro das famílias de baixa renda, com contendo no mínimo
informações específicas como idade, condições de mobilidade e deficiências.“
(NR)
“Art. 17. ….............................
….............................
V – (Revogado);
….............................
XIII - Plano Municipal de Saneamento Ambiental;
XIV - Plano Municipal de Áreas de Riscos;
XV - Plano Municipal de Habitação;
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XVI - Áreas de Recuperação Ambiental -ARA e as Subáreas de Ocupação
Especial – SOE, definidas nas Leis Estaduais das Bacias Hidrográficas;
XVII - Estudo de Impacto de Vizinhança e Ambiental;
XVIII - os Programas de Recuperação de Interesse Social- PRIS e
Recuperação Ambiental em Mananciais – PRAM.
§1o As Áreas de Recuperação Ambientais – ARA e as Subáreas de Ocupação
Especial -SOE, ficam enquadrdas como áreas ou zonas de interesse social,
em conformidade com Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001.
§2o As áreas descritas na parágrafo anterior, são porções do território onde
deverá ser promovida a regularização urbanística, ambiental e fundiária dos
assentamentos habitacionais de baixa renda existentes e consolidados, bem
como o desenvolvimento de programas habitacionaisde interesse social.“ (NR)
“Art. 20. A política municipal ambiental deverá respeitar os princípios e
objetivos estabelecidos na Lei Federal no 11.445, de 05 de janeiro de 2007,
Lei Nacional de Saneamento, nos Planos das Bacias Hidrográficas e das Leis
Específicas para cada Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires – MZPRA-RP as demais normas legais ambientais e ainda os
seguintes princípios e diretrizes:
….............................
II - ampliar as medidas de saneamento básico para as áreas deficitárias, por
meio da complementação e/ou ativação das redes coletoras de esgoto e de
água, de acordo com as leis especificas estaduais das bacias hidrográficas;
….............................
XXI - promover instrumentos para criação de unidades de conservação em
conformidade com a Lei Federal no 9.985 de 18 de julho de 2000;
XXII - implantar um sistema de informações de saneamento que garanta
avaliação do sistema publico e a publicidade;
XXIII - implementar o Plano de Arborização;
XXIV - promover o inventario da Cobertura Florestal;
XXV - implantar mecanismos para recuperação e enriquecimento da cobertura
vegetal;
XXVI - implantar mecanismos de incentivo para fomento da cobertura
florestal das áreas de preservação permanente;
XXVII - implementar mecanismos de incentivo financeiros e tributários para
manutenção e aumento da cobertura vegetal e redução de cargas difusas;
XXVIII - implementar ações para a melhoria de qualidade da água;
XXIX - manter e preservar a qualidade ambiental e a conservação da
biodiversidade do território municipal;
XXX - promover mecanismo para a preservação da fauna nativa;
XXXI - promover ações para recuperação das áreas degradadas;
XXXII - criar programas de fomento, apoio e desenvolvimento do manejo
sustentável das áreas preservadas;
XXXIII - propor mecanismos de redução das cargas geradas de fósforo nas
bacia hidrográficas municipais, visando atender as diretrizes específicas
estaduais estabelecidas para cada bacia hidrográfica;
XXXIV - propor mecanismos de redução da poluição atmosférica;
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XXXV - elaborar e implementar um Plano de Manejo de Fauna Silvestre e
Doméstica;
XXXVI - priorizar as intervenções necessárias para redução da carga
poluidora afluente aos Reservatórios e Corpos d´água através da análise do
Relatório de Situação da Qualidade Ambiental de cada Macrozonas de
Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP.” (NR)
“Art. 22-A. O Plano Municipal de Saneamento Ambiental, deverá ser
constituído pelas seguintes normas legais:
I - Plano Municipal de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento
Sanitário;
II - Plano Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;
III - Plano Municipal de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana.”
(NR)
“Art. 22-B O Plano Municipal de Saneamento Ambiental, deverá estabelecer
os princípios que deverão orientar os objetivos, as metas, os programas e as
ações e balizar as diretrizes e condições para a gestão dos serviços de
saneamento básico, observando no mínimo os Princípios Constitucionais e a
Lei Nacional de Saneamento Básico Lei no 11.445/2007:
I - universalização do acesso, com integralidade das ações;
II - segurança, qualidade e regularidade na prestação dos serviços.
III - promoção da saúde pública, segurança da vida e do patrimônio, proteção
do meio ambiente;
IV - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, proteção
ambiental e interesse social;
V - adoção de tecnologias apropriadas às peculiaridades locais e regionais, uso
de soluções graduais e progressivas e integração com a gestão eficiente de
recursos hídricos;
VI - gestão com transparência baseada em sistemas de informações, processos
decisórios institucionalizados e controle social;
VII - promoção da eficiência e sustentabilidade econômica, com consideração
à capacidade de pagamento dos usuários.” (NR)
“Art. 23. ….............................
….............................
VIII - Definição dos objetivos e metas para universalização do acesso aos
serviços de saneamento básico de qualidade, integralidade, segurança,
sustentabilidade, regularidade e continuidade;
IX - Estabelecer um programa para redução, reuso e reciclagem de resíduos
sólidos;
X - Estabelecer normas de disposição de resíduos, devidamente separados para
coleta domiciliar e seletiva, de acordo com os procedimentos e orientações do
órgão técnico de meio ambiente;
XI - Todo imóvel deverá possuir abrigo para deposito de resíduos sólidos junto
ao alinhamento da propriedade, não ocupando o passeio público;
XII - Propor a instalação e ações de mecanismos de controle de cargas
difusas.” (NR)
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“Art. 24. O Sistema Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo fazer
uma avaliação das dinâmicas e dos processos físicos da paisagem na escala
municipal e regional.” (NR)
“Art. 25. O Sistema Municipal de Meio Ambiente deverá observar no mínimo:
….............................
II - suscetibilidade do processo erosivo, carta de aptidão física, cartografia
geotécnica e outros;
….............................
VI - estudo e inventário sobre a vegetação e cobertura florestal atual, propondo
intervenções, áreas a serem recuperadas e como poderão ser recuperadas,
inclusive das áreas de preservação permanente.
….............................” (NR)
“Art. 26. ….............................
I - MZPRA-RP;
II - Zoneamento das Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires – MZPRA-RP;
….............................
VIII - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
IX – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
X - Planos e normas municipais de Meio Ambiente, Urbanismo e Saneamento;
XI - Compensações Ambientais;
XII - Instrumentos estabelecidos na Lei Federal n o 10.257 de 10 de julho de
2001;
XIII - Leis Específicas das Bacias Hidrográficas. “ (NR)
“Seção IV - Das Áreas de Risco e Defesa Civil” (NR)
“Art. 27. ….............................
….............................
IX - Critérios para movimentação de terra.” (NR)
“Art. 28. ….............................
….............................
§1o Nas áreas de proteção inviável será promovida a remoção das habitações,
realocando os moradores de acordo com o critério estabelecido na Política
Municipal de Habitação.
….............................
§3o Os imóveis considerados inviáveis para ocupação, independente da
Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRARP em que estiver inserido, poderá ser destinado para fins de compensação
ambiental.“ (NR)

“Art. 32. ….............................
….............................
IV. Promoção do turismo acessível como atividade compatível com a
promoção e preservação do meio ambiente;
…............................. “ (NR)
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“Art. 34. ….............................
….............................
VIII - revitalizar parques, áreas de lazer e de turismos para fomento à
prestação de serviços;
IX - incentivar a implantação de áreas destinadas ao desenvolvimento
econômico compatível e ao agronegócio sustentável, junto às áreas de
ocupação dirigida- AOD;
….............................
XIII - consolidar as parcerias desenvolvidas com entidades públicas e privadas
para o desenvolvimento de atividades e serviços turísticos, culturais e
hoteleiros no Município, tornando-os auto-sustentáveis;
…............................. “(NR)
“Art. 36. ….............................
….............................
XII - implementar ações para eliminação de barreiras arquitetônicas e
urbanísticas em espaços públicos e de uso coletivos;
XIII - incentivar a adoção de tecnologias junto ao transporte coletivo, visando
aumentar o atendimento de pessoas com deficiências.” (NR)

“Art. 37. ….............................
….............................
VI - regulamentar o transporte de cargas perigosas ou tóxicas e adotar
programas de redução e gerenciamento de riscos e proteção aos mananciais
hídricos.
VII - regulamentar a circulação de cargas perigosas, visando estabelecer rotas
alternativas, para garantir a proteção aos mananciais hídricos.” (NR)
“Art. 38. ….............................
….............................
V - garantir a proteção, preservação e conservação dos recursos hídricos junto
a Área de Estruturação do Rodoanel Mario Covas;
VI - melhorar a acessibilidade na Subárea de Baixa Densidade - SBD, Subárea
de Conservação Ambiental- SCA , priorizando sistemas ecológicos de
infraestruturas.”(NR)
“Art. 39. O Sistema de Mobilidade urbana deverá ser interligado , visando o
fomento às atividade de baixo impactos, em especial nas áreas de baixa
densidade. “ (NR)
“Art. 42. ….............................
….............................
VII - diretrizes para implantação do Sistema de Informações da Preservação do
Patrimônio Cultural.
VIII - fomento às atividades do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e
Natural do Município.” (NR)
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“Art. 46. ….............................
I - ….............................
….............................
e) destinados a compensações ambientais;
….............................
III - viabilizar formas de aquisição de imóveis, a fim de atender a utilidade e a
necessidade pública e o interesse social, de preservação ambiental , e que não
compreendam a desapropriação.” (NR)
“Art. 47. As diretrizes do ordenamento territorial, consistem na organização e
controle do uso, ocupação e parcelamento do solo, de modo a evitar e corrigir
distorções do processo de desenvolvimento urbano e seus efeitos negativos
sobre o meio ambiente,o desenvolvimento econômico social e a qualidade de
vida da população, de forma a combater:
a) a perda de capacidade de produção de água em qualidade e quantidade
adequadas;
b) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
c) a proximidade ou conflitos entre usos e atividades incompatíveis ou
inconvenientes;
d) uso ou aproveitamento excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana;
e) a ociosidade do solo urbano edificável;
f) a deterioração das áreas urbanizadas e dotadas de infra-estrutura,
especialmente as centrais;
g) a deterioração das áreas não urbanizadas;
h) uso inadequado dos espaços públicos;
i) a poluição e a degradação ambiental;
j) a ocorrência de desastres naturais;
k) a diminuição da cobertura vegetal;
l) o aumento do lançamento de carga de fósforo nas bacias hidrográficas.
I – (Revogado);
II – (Revogado).” (NR)
“CAPÍTULO II - DO MACROZONEAMENTO DE PROTEÇÃO E
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE RIBEIRÃO PIRES- MZPRA-RP” (NR)
“Art. 48. ….............................
I - as características da ocupação urbana em cada Bacia Hidrográfica;
…............................. “ (NR)
“Art. 50. ….............................
….............................
VIII - Atender as especificações das Leis Especificas Estaduais para cada
bacia hidrográfica do território. “ (NR)
“Art. 51. O território do município de Ribeirão Pires, fica em conformidade
com o artigo 2o-A, fica dividido em 03 (três) Macrozonas de Proteção e
Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP, a saber:
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I - Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica
Billings - MZPRA-B, que corresponde a área do território municipal
compreendida pela Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings;
II - Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica
Gauió- MZPRA- G, que corresponde a área do território compreendida pela
Bacia Hidrográfica do Rio Guaió;
III - Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica
Taiaçupeba – MZPRA-T, que corresponde a área do território municipal
compreendida pela Bacia Hidrográfica do Rio Taiaçupeba- APRM -TRP.
§1o As MZPRA-RP serão instrumentos de planejamento e gestão do território,
visando orientar as ações do poder público e da sociedade civil voltadas a
proteção, à recuperação e a preservação dos mananciais de interesse municipal
e regional, demarcadas em mapa integrante desta lei.
§2o Para as MZPRA-RP, deverão ser adotadas ás áreas de intervenção,
parâmetros urbanísticos, normas ambientais e urbanísticas de uso e ocupação
do solo de interesse local, considerando as especificidades e funções
ambientais das diferentes Bacias, com fim de garantir padrões ambientais da
Estância Turística de Ribeirão Pires.
§3o As leis e normas específicas para as MZPRA-G e MZPRA-T, deverão ser
compatibilizadas com as diretrizes estaduais para cada Bacia Hidrográfica.
§4o As áreas dos imóveis cadastrados no Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, ficam consideradas como Áreas Rurais.” (NR)
“Art. 51-A. O macrozoneamento são as regras fundamentais de ordenação do
território do Município de modo a atender os princípios constitucionais da
política urbana, do cumprimento das funções sociais da propriedade e da
cidade nos termos do Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257 de 10 de julho
de 2001).” (NR)
“Art. 51-B. O macrozoneamento tem como objetivo o ordenamento territorial
do Município de forma a permitir:
I - as condições ambientais essenciais à proteção, preservação e a conservação
da qualidade e da quantidade das águas dos mananciais no território do
Município;
II a preservação do patrimônio natural, histórico, arqueológico e
paisagístico;
III - a contenção do espraiamento da área urbana;
IV - a capacidade de autodepuração e assimilação das cargas poluidoras;
V - o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana;
VI - a instalação dos múltiplos usos;
VII - a convivência entre os diferentes grupos sociais;
VIII - garantir a capacidade de produção hídrica de cada bacia hidrográfica;
IX - o controle dos processos de geração de cargas poluidoras;
X - enquadramento dos corpos d´água nas classes predominantes;
XI - a capacidade de suporte das infraestruturas existentes;
XII - o perfil dos agravos à saúde cujas causas possam estar associadas às
condições do ambiente físico.” (NR)
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“Art. 52. Os perímetros das Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental
de Ribeirão Pires – MZPRA-RP, estão delimitadas no Anexo II.” (NR)
“CAPÍTULO III – DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO “ (NR)
“Art. 53. Nas Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão
Pires – MZPRA-RP, para aplicação de dispositivos normativos de proteção,
recuperação e preservação ambiental e para implementação das políticas
publicas municipais, deverá ser definidas as seguintes áreas de intervenção:
I - Áreas de Restrição à Ocupação – ARO;
II - Áreas de Ocupação Dirigidas – AOD;
III - Áreas de Recuperação Ambiental- ARA.
Parágrafo único. As áreas de intervenção descritas no caput deste artigo,
deverão atender as disposições, metas e parâmetros urbanísticos, estabelecidas
em normas estaduais para cada bacia hidrográfica, podendo ainda serem
criadas novas áreas e remanejadas nas leis municipais de cada Macrozonas de
Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP. (NR)
“Seção I - Áreas de Restrição à Ocupação – ARO” (NR)
Art. 53-A. As Áreas de Restrição à Ocupação - ARO são áreas de especial
interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais
das Bacias, compreendendo:
I - as Áreas de Preservação Permanente, nos termos do disposto na Lei Federal
no 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Novo Código Florestal,
alterações posteriores e nas demais normas federais que o regulamentam;
II - a faixa de 50 (cinqüenta) metros de largura, medida em projeção
horizontal, a partir da cota máximo maximorum do Reservatório Billings –
cota 747m (EPUSP), conforme definido pela operadora do reservatório;
III - as Unidades de Conservação, a serem criadas, conforme categorias de
proteção integral definidas pela Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000,
que regulamenta o artigo 225, §1o, incisos I, II, III e IV da Constituição
Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC;
IV - a área do espelho d'água da Represa Billings, inserida no território do
Município de Ribeirão Pires;
V - a área de várzea da foz do Ribeirão Pires;
VI - outras áreas nas quais venha a se configurar especial interesse para a
preservação ambiental;
VII- as terras indígenas e bens tombados por interesse arqueológico ou de
preservação ambiental.
§1o As áreas de que trata este artigo devem ser, prioritariamente, destinadas à
produção de água, mediante a realização de investimentos e a aplicação de
instrumentos econômicos e de compensação previstos nesta lei.
§2o As AROs são indicadas para o exercício do direito de preempção pelos
Municípios, de acordo com a legislação pertinente.” (NR)
“Art. 55-A. São objetivos das Áreas de Restrição à Ocupação - ARO:
I - preservar os recursos naturais e paisagísticos existentes;
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II - preservar os recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
III - promover o uso sustentável das áreas de restrição à ocupação;
IV - conter a expansão urbana para áreas de ocupação desfavorável;
V - fomentar atividades como pesquisas, ecoturismo e educação ambiental,
lazer e turismo, desde que colaborem para a preservação do meio ambiente e
não sejam impactantes;
VI - proteger áreas que podem formar corredores de maciços verdes;
VII - garantir a permeabilidade natural do solo;
VIII - reconhecer da importância do reservatório e de sua especificidade;
IX - garantir da qualidade ambiental da Represa;
X. Garantir a possibilidade de exploração de atividades econômicas turísticas
ambientalmente compatíveis, que colaborem para a preservação do
reservatório.” (NR)
“Art. 55-B. São admitidos nas ARO:
I - atividades de recreação e lazer, educação ambiental e pesquisa científica,
desde que não causem impacto ambiental significativo;
II - instalações dos sistemas de drenagem, abastecimento de água, coleta,
tratamento e afastamento de cargas poluidoras, quando essenciais para o
controle e a recuperação da qualidade das águas, e demais obras essenciais de
infraestrutura destinadas ao saneamento ambiental da Bacia e à proteção dos
recursos hídricos;
III - intervenções de interesse social em ocupações pré-existentes em áreas
urbanas, para fins de recuperação ambiental e melhoria das condições de
habitabilidade, saúde pública e qualidade das águas, desde que incluídas em
PRIS e acompanhadas de mecanismos de controle de expansão, adensamento e
manutenção das intervenções;
IV - pesca recreativa e pontões de pesca;
V - ancoradouros de pequeno porte e rampas de lançamento de barcos;
VI - instalação de equipamentos removíveis, tais como palcos, quiosques e
sanitários, para dar suporte a eventos de caráter temporário;
VII - manejo sustentável da vegetação.
§1o A realização dos eventos previstos no inciso VI deste artigo fica
condicionada à prévia autorização do órgão técnico competente, o qual
estabelecerá as medidas mitigadoras necessárias para a recuperação da área,
prazo e duração máxima do evento, e intervalo de uso entre um evento e outro
no mesmo local.
§2o Os períodos previstos no § 1º deste artigo poderão ser objeto de
reconsideração, desde que tecnicamente justificado ao órgão técnico
competente.
“Seção II - Áreas de Ocupação Dirigida (AOD)” (NR)
“Art. 56. As Áreas de Ocupação Dirigida - AOD são áreas de interesse para a
consolidação ou implantação de uso urbano ou rural, desde que atendidos os
requisitos que assegurem a manutenção das condições ambientais necessárias à
produção de água em quantidade e qualidade para o abastecimento público.”
(NR)
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“Art. 56-A. As Áreas de Ocupação Dirigida - AOD compreendem as seguintes
subáreas:
I - Subárea de Ocupação Especial – SOE: área definida como prioritária para
implantação de habitação de interesse social e de equipamentos urbanos e
sociais;
II - Subárea de Ocupação Urbana Consolidada – SUC: área com ocupação
urbana irreversível e servidas parcialmente por infra-estrutura, inclusive de
saneamento ambiental e serviços urbanos;
III - Subárea de Ocupação Urbana Controlada – SUCt: área já ocupada e em
processo de adensamento e consolidação urbana e com ordenamento
praticamente definido;
IV - Subárea de Ocupação de Baixa Densidade – SBD: área não urbana
destinada a usos com baixa densidade de ocupação, compatíveis com a
proteção dos mananciais;
V - Subárea de Conservação Ambiental – SCA: área provida de cobertura
vegetal de interesse à preservação da biodiversidade, de relevante beleza
cênica ou outros atributos de importância ambiental.
VI - Subárea de Ocupação Urbana Consolidada Eixo do Ribeirão Centro
-Bairro- SUC-CB : área com ocupação urbana irreversível, servida por
infraestrutura, saneamento ambiental e serviços urbanos ,caracterizada com
eixo estruturante de ocupação adensada.” (NR)
“Art. 57. As Áreas de Ocupação Dirigida - AOD , tem como objetivos:
….............................” (NR)
“Art. 58. Fica proibida a alteração do perfil natural do terreno e a remoção da
cobertura florestal e demais formas de vegetação natural, situadas em:
I - áreas de várzeas;
II - ao longo dos cursos d’águas, em ambas asmargens , de acordo com o
artigo 2o da Lei no 4771/65, visando a garantia das matas ciliares;
III - nascentes, ainda que intermitentes e "olhos d'água", no raio de 50,00
metros;
IV - nos topos de morros, montes, montanhas e serras;
V - em encostas ou parte desta, com declividade superior a 45º na linha de
maior declive;
VI - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa de 15,00 metros.
Parágrafo único. Nos corpos d’aguas canalizados, deverá ser reservado uma
faixa non aedificandi de 5,00 metros, visando garantir acesso para
manutenção.” (NR)
“Art. 58-A. Fica permitido a implantação de assentamentos com Habitação
de Interesse Social - HIS,
obedecidos
os parâmetros urbanísticos
estabelecidos nas leis especificas ordinárias de cada Macrozona de Proteção e
Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires -MZPRA-RP, e desde que garantida
a adoção das seguintes medidas:
I - estar em conformidade como uso e ocupação dos solo das Macrozonas do
município, sem prejuízo das funções ambientais das áreas de intervenção, nos
termos da Lei Federal no 10.257/01;
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II - atendimento entre outras das seguintes condições minimas de
enquadramento como de interesse social:
a) habitação destinada a população com renda familiar até 3 (três) salários
mínimos;
b) residente a mais de 05 anos no município, excetuando-se quando o
empreendimento for destinados a PRIS ;
III - destinação prioritária das unidades habitacionais para atendimento de
populações que estejam em situações de risco e/ou de comprometimento da
qualidade e quantidade de água;
IV - respeito as taxas de permeabilidade, índices de áreas vegetadas e demais
parâmetros urbanísticos estabelecidos nas normas estaduais específicas para
as Bacias Hidrográficas;
V - sistema completo de abastecimento de água,coleta,tratamento e disposição
final ou exportação de esgotos;
VI - sistema de coleta regular de resíduos sólidos , incluindo, sempre que
cabível programas de redução, reciclagem e reuso desses resíduos;
VII - medidas de prevenção a erosão e estabilidade de taludes;
VIII - plano de trabalho de ações sociais e de educação ambiental dirigida à
população beneficiada.” (NR)
“Art. 59-A. São diretrizes de planejamento e gestão para a Subárea de
Ocupação Especial – SOE consideradas como Zonas de Interesse Social
nos moldes das normas federais e estaduais:
I - priorizar a implantação de programas de interesse social e equipamentos
urbanos e sociais a eles vinculados;
II - promover a recuperação ambiental e urbana, priorizando a implantação de
infraestrutura sanitária e reurbanização de ocupações irregulares;
III - priorizar a adaptação das ocupações irregulares em relação às disposições
das normas legais pertinentes, mediante ações combinadas entre o setor
público, empreendedores privados e moradores locais.
IV - possibilitar a correção de situações que coloquem em risco a vida
humana decorrentes de ocupações em áreas de risco;
V - possibilitar a oferta de terras e imoveis para a população de baixa renda.”
(NR)
“Art. 59-B. O Projeto de Parcelamento e/ou projeto de arquitetura para
Habitação de Interesse Social na Subárea de Ocupação Especial – SOE, deverá
ser elaborado a partir das Diretrizes Urbanísticas expedidas pelo órgão
municipal competente, contendo no mínimo:
I - memorial de caracterização do empreendimento;
II - memorial descritivo da área e número de famílias a serem atendidas;
III - projeto urbanístico constando traçado das vias, dos lotes, prédios, áreas
destinadas a espaço livre de uso público, equipamentos urbanos e
comunitários, arborização de vias, áreas non aedificandi e áreas de preservação
ambiental;
IV - orçamento, cronograma físico e financeiro;
V - projetos específicos de movimento de terra, de drenagem, abastecimento
de água e esgoto, de energia elétrica e outras obras complementares;
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VI - situação fundiária e instrumentos jurídicos necessários à regularização da
área;
VII - formas que garantam a participação dos beneficiários da regularização
fundiária;
VIII - projeto de recuperação ambiental, reflorestamento, paisagismo e
arborização urbana.” (NR)
“Art. 59-C. São diretrizes de planejamento e gestão para Subárea de Ocupação
Urbana Consolidada - SUC:
I - garantir a melhoria e ampliação progressiva da implantação de infraestrutura sanitária de saneamento ambiental;
II - prevenir e corrigir os processos erosivos;
III - recuperar o sistema de áreas públicas considerando os aspectos
paisagísticos e urbanísticos;
IV - promover a implantação de equipamentos comunitários;
V - priorizar a regularização das ocupações irregulares em relação às normas
legais pertinentes, mediante ações combinadas entre o setor público,
empreendedores privados e moradores locais;
VI - ampliar o percentual de área permeável e cobertura de florestal.” (NR)
“Art. 59-D. São diretrizes de planejamento e gestão para a Subárea de
Ocupação Urbana Controlada - SUCt:
I - implantar novos empreendimentos condicionados à garantia de implantação
adequada de saneamento ambiental;
II - requalificar assentamentos através de implantação adequada de sistemas de
saneamento ambiental;
III - recuperar áreas urbanas degradadas;
IV - estimular a ampliação e recuperação dos sistemas de áreas verdes e de
lazer em propriedades públicas e privadas.” (NR)
“Art. 59-E. São diretrizes de planejamento e gestão para a Subárea de Baixa
Densidade - SBD:
I - garantir usos de baixa densidade populacional;
II - incentivar atividades econômicas compatíveis com a proteção dos recursos
hídricos e com o desenvolvimento sustentável;
III - limitar os investimentos em ampliação da capacidade do sistema viário
que induzam à ocupação ou adensamento populacional;
IV - incentivar a implantação de sistemas autônomos, individuais ou coletivos,
de afastamento, tratamento e destinação final de efluentes líquidos;
V - incentivar a implantação de empreendimentos habitacionais que garantam
a produção de infra estruturas autônomas e em especial o tratamento de
efluentes individuais ou coletivos.” (NR)
“Art. 59-F. São diretrizes de planejamento e gestão para a Subárea de
Conservação Ambiental - SCA:
I - controlar a expansão dos núcleos urbanos existentes e coibir a implantação
de novos assentamentos;
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II - ampliar áreas de especial interesse de preservação para uso em programas
de compensação ambiental de empreendimentos;
III - limitar os investimentos em ampliação da capacidade do sistema viário
que induzam à ocupação ou ao adensamento populacional;
IV - incentivar ações e programas de manejo, recuperação e conservação da
cobertura florestal;
V - incentivar a implantação de sistemas autônomos, individuais ou coletivos,
de afastamento, tratamento e destinação final de efluentes líquidos.” (NR)
“Art. 59-G. São diretrizes de planejamento e gestão para a Subárea de
Ocupação Urbana Consolidada Eixo do Ribeirão Centro -Bairro- SUC-CB:
I - fomentar a dinâmica de urbana de crescimento, através de incentivos para o
adensamento da área, através de novos empreendimentos , com suporte de
infraestrutura e a recuperação ambiental;
II - recuperar o sistema de áreas públicas, considerando os aspectos
paisagísticos e urbanísticos;
III - priorizar a regularização das ocupações irregulares em relação às
disposições desta lei, mediante ações combinadas entre o setor público,
empreendedores privados e moradores locais;
IV - ampliar o percentual de área permeável e de cobertura florestal.
V - propiciar a requalificação urbana com padrões diferenciados em toda a
área abrangida pelo projeto ;
VI - promover a melhoria da acessibilidade e mobilidade através da
qualificação dos sistemas de transportes e das interligações rodoviárias
regionais;
VII - promover a diversidade e da compatibilidade de usos;
VIII - promover a requalificação urbana do eixo estruturante.
Paragráfo único. A Subárea de Ocupação Urbana Consolidada Eixo do
Ribeirão Centro -Bairro- SUC-CB está demarcada no Anexo III desta lei.”
(NR)
“Art. 59-H. Nas Áreas de Ocupação Dirigidas (AOD), os parâmetros
urbanísticos, serão estabelecidos por área de intervenção, podendo serem
diversificados em cada Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires - MZPRA-RP, desde que sejam atendidas as diretrizes e metas
referenciais estabelecidas nas leis especificas estaduais.
Parágrafo único. Até que sejam elaborados as leis de uso e ocupação do solo
para cada Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires
– MZPRA-RP, adota-se os parâmetros urbanísticos ,áreas de intervenção,
categorias, taxas e índices estabelecidos nesta lei e nas leis especificas
estaduais de proteção aos mananciais.” (NR)
“Art. 59-I.
Na AOD, a instalação ou regularização de edificações,
empreendimentos ou atividades fica condicionada à implantação de sistema de
tratamento de resíduos e efluentes adequado.
Parágrafo único. Comprovada a inexistência de rede pública ou a
impossibilidade de ligação em rede existente, fica condicionada a implantação
de novos empreendimentos à instalação de sistema autônomo de tratamento de
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esgotos, coletivo ou individual, com nível de eficiência demonstrado em
projeto a ser aprovado pelo órgão municipal competente.” (NR)
“Art. 59-J. Serão aplicados nas AOD entre outros, os seguintes instrumentos:
I - instrumentos estabelecidos na Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de
2001;
II - as compensações ambientais;
III - as diretrizes das subáreas;
IV - instrumentos de regularização fundiárias;
V - criação de Subárea de Ocupação Especial – SOE;
VI - Programas de Recuperação de Interesse Social-PRIS;
VII - Programas de Recuperação Ambiental-PRAM;
VIII - criação de Unidades de Conservação.
§1o Para efeito de cálculo, as exigências de área vegetada e área permeável
não serão cumulativas.
§2o O índice de área vegetada será exigido para lote com metragem igual ou
superior a 250m², correspondendo a , no mínimo metade de taxa de
permeabilidade estabelecida para cada subárea de ocupação dirigida.
§3o Os casos de lotes com usos e atividades passíveis de regularização com
metragem inferior a 250m² e que incorporem a implantação do índice de área
vegetada gozarão de fator de bonificação igual a 2 (dois) a ser aplicado na
divisão dos valores de área do lote e/ou área construída existente, sendo este
valor subtraído daquele necessário à compensação para atendimento aos
índices urbanísticos previstos nesta lei.” (NR)
“Seção III - Das Áreas de Recuperação Ambiental (ARA)” (NR)
“Art. 59-K. As Áreas de Recuperação Ambiental - ARA são ocorrências de usos e
ocupações que estejam comprometendo a quantidade e a qualidade da água,
exigindo intervenções urgentes de caráter corretivo.” (NR)
“Art. 59-L. Para efeito desta lei, as Áreas de Recuperação Ambiental - ARA
compreendem:
I - Área de Recuperação Ambiental 1 - ARA 1;
II - Área de Recuperação Ambiental 2 - ARA 2.
§1o As ARA 1 são ocorrências de assentamentos ou ocupações habitacionais de
interesse social pré-existentes, desprovidas total ou parcialmente de infraestrutura
de saneamento ambiental, onde o Poder Público deverá promover programas de
recuperação urbana e ambiental, e enquadradas como áreas de interesse social.
§2o As ARA 2 são ocorrências degradacionais previamente identificadas pelo
Poder Público, que exigirá dos seus responsáveis ações de recuperação imediata
do dano ambiental.
§3o As ARA's 1 e 2, nas Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental –
MZPRA-RP estão demarcadas no Anexo V e VI desta lei.” (NR)

“Art. 59-M. As ocorrências em loteamentos pré-existente, conforme definição
em Leis Especificas Estaduais das Bacias Hidrográficas, em área de
preservação permanente ficam consideradas como ARA.” (NR)
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“Art. 59-N. As Áreas de Recuperação Ambiental 1 -ARA 1 serão objeto de
Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS e outros programas
estabelecidos por legislações federais e estaduais de interesse social.
§1o Os Programas de Recuperação de Interesse Social - PRIS poderão ter sua
elaboração e implantação sob responsabilidade dos órgãos e entidades do
poder público das três esferas de Governo, ou mediante responsabilidade
compartilhada com as comunidades residentes no local organizadas em
associação de moradores ou outras associações civis, bem como com o
responsável pelo parcelamento e/ou proprietário da área.
§2o Em todas as situações previstas no §1o deste artigo, os PRIS poderão ser
realizados pelo Poder Público em parceria com agentes privados que
contribuam para sua execução ou através de financiamento, quando houver
interesse público.
§3o O Poder Público quando promotor do PRIS, dentro de suas competências
legais, poderá requerer dos responsáveis pelo parcelamento, a qualquer tempo,
o ressarcimento das despesas de recuperação e regularização dos
assentamentos.
§4o Os Programas de Recuperação de Interesse Social - PRIS deverão atender
as normas e diretrizes estabelecidas nas Leis Estaduais de Proteção aos
Mananciais para cada Bacia Hidrográfica.” (NR)
“Art. 59-O. São passíveis de regularização os assentamentos habitacionais de
interesse social enquadrados como ARA 1 e implantados até 2006, conforme
verificação na última imagem de satélite de alta resolução do referido ano.
Parágrafo único. Os assentamentos habitacionais de que trata o caput deste
artigo serão objeto de PRIS.” (NR)
“Art. 59-P. O reconhecimento como ARA 1 e ARA 2 de loteamentos,
ocupações irregulares e imóveis, não exime seus promotores ou proprietários
das obrigações e responsabilidades civis, administrativas e penais prevista em
lei.” (NR)
“Art. 59-Q. Não poderão ser declarados como ARA 1 os assentamentos
habitacionais totalmente localizados:
I - sob pontes e viadutos;
II - sobre oleodutos e troncos de água e esgotos, bem como sob redes de alta
tensão;
III - em áreas que apresentam alto risco à segurança de seus ocupantes, de
acordo com parecer técnico elaborado pelo órgão competente.” (NR)
“Art. 59-R. Os Programas de Recuperação de Interesse Social – PRIS,
instruído no mínimo com as seguintes diretrizes e documentos:
I - caracterização da ocupação e condição sócio- econômica da população;
II - risco ambiental e sanitário em relação ao manancial;
III - condição e viabilidade de implantação de sistemas de saneamento
ambiental;
IV - cronograma físico da intervenção com respectivo orçamento estimativo;
V - indicação dos agentes executores do PRIS;
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VI - participação direta da população beneficiária;
VII - sistema de controle do solo e ocupação do solo urbano;
VIII - integração do traçado viário, ao desenho urbano existente;
IX - respeito às tipicidades e características da área nas formas de apropriação
do solo;
X - observância e respeito aos recursos naturais visando a recuperação e
conservação ambiental.” (NR)
“Art. 59-S. Serão aplicados nas ARA's 1, entre outros, os os instrumentos
estabelecidos em leis federais,estaduais e os estabelecidos na Leis de
Proteção e Recuperação dos Mananciais para cada Bacia Hidrográfica,
pertinentes as áreas ou zonas de interesse social.” (NR)
“Art. 59-T. As Áreas de Recuperação Ambiental 2 - ARA 2 serão objeto de
Projeto de Recuperação Ambiental em Mananciais - PRAM, que deverá ser
elaborado, apresentado e executado pelos responsáveis pela degradação
previamente identificada pelo órgão público e aprovado pelo órgão competente
e deliberado pelo COMDEMA, sem prejuízo das demais exigências e sanções
legais previstas.” (NR)
“Art. 59-U. As Áreas de Recuperação Ambiental-2 -ARA 2 objetivam:
I - recuperar áreas cujas funções são proteger as características ambientais
existentes;
II - recuperar áreas onde se situam as nascentes, cabeceiras e várzeas dos rios
com o objetivo de proteger e recuperar as características ambientais existentes;
III - revegetar áreas de preservação ambiental e recomposição da flora e a
preservação da fauna nativa;
IV - recuperar áreas em situação de degradação ambiental, em especial:
a) áreas contaminadas;
b) áreas ocupadas por pedreiras ou mineradoras desativadas;
c) áreas de aterros sanitários não-controlados desativados;
d) áreas degradadas, com desmatamentos, solos expostos;
e) áreas em processo de erosão e com instabilidade de taludes.” (NR)
“Art. 59-V. A recuperação das Áreas de Recuperação Ambiental-ARA 2,
deverão ser efetuadas mediante apresentação de Projetos de Recuperação
Ambiental em Mananciais - PRAM elaborados, apresentados e executados
pelos responsáveis pela degradação, ou pelo poder publico quando julgar
necessário, previamente identificada pelo órgão ambiental competente.
§1o Para aprovação dos projetos de que tratam o caput deste artigo, os
responsáveis pela degradação deverão observar , no mínimo as seguintes
diretrizes:
a) caracterização físico-ambiental da área, compreendendo, a indicação das
bacias hidrográficas nas quais se insere a área com as respectivas referências
de hidrografia, a indicação de ocorrências de vegetação e a delimitação das
Áreas de Preservação Permanente e a indicação das áreas de recuperação
ambiental;
b) caracterização jurídico-fundiária da área objeto do projeto;
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c) condições para recuperação ambiental;
d) cronograma físico de execução, referentes às intervenções previstas para
reparação ambiental;
e) projeto completo de recuperação ambiental em conformidade com a
ocorrência de degradação para fins de recuperar da área;
f) assinatura de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC,
incluindo as responsabilidades referentes à recuperação ambiental, quando
couber.
§2o O órgão competente para aprovação poderá estabelecer novas exigências,
de acordo com o dano ambiental verificado.” (NR)
“Art. 59-W. Quando o PRAM envolver ARO, as intervenções deverão
obedecer à legislação vigente e garantir a permanência da função ambiental
dessas áreas.” (NR)
“Art. 59-X. Aprovado o PRAM, será emitida pelo órgão ambiental municipal
competente autorização para a recuperação ambiental, ficando as medidas
propostas e acolhidas vinculadas ao cronograma de execução e plano de automonitoramento, sem prejuízo da observância das demais normas pertinentes.
§1o Durante a execução do projeto ou após o seu término, se constatada a
ineficiência das medidas adotadas, o órgão municipal ambiental poderá, a
qualquer momento, determinar medidas complementares.
§2o Havendo necessidade de intervenção em área particular para a execução
do PRAM, o Poder Público poderá requerer dos proprietários e responsáveis
pela degradação, a qualquer tempo, o ressarcimento das despesas decorrentes
da recuperação e regularização.” (NR)
“Art. 59-Y. As áreas abrangidas pelo PRAM, após a sua recuperação, serão
passíveis de ocupação, desde que atendam as disposições referentes à proteção
ambiental de cada Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires – MZPRA-RP.” (NR)
“Art. 59-Z. Serão aplicados nas ARA's 2 , os seguintes instrumentos:
I - direito de preempção;
II - direito de superfície;
III - consórcio imobiliário;
IV - transferência do direito de construir;
V - estudo de impacto de vizinhança;
VI - estudo de impacto ambiental;
VII - plano de manejo;
VIII - implantação de unidades de conservação.
Parágrafo único. As ARAS I e II estão delimitadas nos Anexos V e VI.” (NR)
“Seção IV- Da Área de Estruturação Ambiental do Rodoanel – AER” (NR)
“Art. 60-A. Fica criada a Área de Estruturação Ambiental do Rodoanel de
Ribeirão Pires– AER-RP, em conformidade com o artigo 35 da Lei Estadual no
13.579/2009, é aquela delimitada como Área de Influência Direta do Rodoanel
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Mário Covas, indicado junto ao Anexo III.
Parágrafo único. Na AER-RP deverá ser adotado a aplicação dos parâmetros,
diretrizes e metas estabelecidas para as Macrozonas de Proteção e
Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP, sem prejuízo das
demais diretrizes contidas nos Planos Estaduais de Bacias Hidrográficas.”
(NR)
“Art. 60-B. São diretrizes de planejamento e gestão para a AER-RP –
Rodoanel:
I - garantir os usos e as atividades compatíveis com a melhoria, proteção e
conservação dos recursos hídricos;
II - conter a expansão de núcleos urbanos na Área de Influência Direta do
Rodoanel;
III - incentivar a implantação de unidades de conservação, conforme Lei
Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000, ou áreas especialmente protegidas
por legislação pertinente;
IV - compatibilizar os usos e as atividades com as leis especificas das
Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires –
MZPRA-RP;
V - fomentar a educação e monitoramento ambiental;
VI - incentivar ações de fiscalização com o objetivo de manter a tipologia
original da rodovia como Classe 0 (zero), nos termos do Decreto n o 49.476, de
11 de março de 2005, que aprova normas para identificação, classificação e
codificação das rodovias estaduais e seus complementos.” (NR)
“Art. 60-C. Serão aplicados na Área de Estruturação Ambiental Rodoanel de
Ribeirão Pires – AER-RP entre outros, os instrumentos:
I - da Lei Federal no 10.257/2001, Estatuto da Cidade;
II - da Lei Estadual no 13579, de 13 de julho de 2009 - Áreas de Proteção e
Recuperação dos Mananciais Billings- APRM-B;
III - da Lei Estadual no 9.866, de 28 de novembro de 1997;
IV - Planos e Leis Específicas Estaduais das Bacias Hidrográficas.” (NR)
“Seção V- Das Areas de Interesse do Patrimônio” (NR)
“Art. 109. As Áreas de Interesse do Patrimônio (AEIP) são áreas formadas
por sítios, ruínas e conjuntos de relevante expressão arquitetônica, histórica,
cultural, turística e paisagística, cuja manutenção seja necessária à preservação
do patrimônio cultural e natural do Município.” (NR)
“Art. 110. As Áreas de Interesse do Patrimônio subdividem-se em duas
categorias:
I - Área de Interesse do Patrimônio Ambiental – composta pelas áreas de
interesse natural do município como parques e paisagens;
II - Área de Interesse do Patrimônio Cultural – conjuntos de imóveis ou
imóveis isolados de interesse histórico e cultural.
Parágrafo único. As Áreas de Interesse do Patrimônio (AEIP) estão
delimitadas no Anexo VIII. ” (NR)
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“Art. 111. São objetivos das Áreas de Interesse do Patrimônio:
….............................” (NR)
“Art. 112. As Áreas de Interesse do Patrimônio serão regulamentadas e
grafadas por lei que definirá condições de uso e ocupação do solo, bem como
mecanismos de incentivo.” (NR)
“Art. 113. Serão aplicados nas Áreas de Interesse do Patrimônio, entre outros,
os seguintes instrumentos:
….............................” (NR)
“Art. 114. O uso do solo de cada Macrozonas de Proteção e Recuperação
Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP , fica classificado em:
….............................” (NR)
“Art. 115. Todos os usos, ocupações e atividades, poderão se instalar nas
Áreas de Ocupação Dirigida, desde que obedeçam às condições e requisitos de
instalação definidos nesta Lei e aos Parâmetros específicos de cada Macrozona
de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP.“
(NR)
“Art. 117. Os usos e as atividades serão enquadrados nos níveis de
incomodidade referidos no Anexo IV, conforme abaixo:
….............................” (NR)
“Art. 120. A análise dos usos geradores de interferência no tráfego será feita
pelo órgão municipal competente e deliberado pelos conselhos pertinentes.”
(NR)
“Art. 122. Os empreendimentos potencialmente poluidores e de porte
significativo são aqueles usos ou atividades que podem causar impacto e ou
alteração no ambiente natural e/ou construído ou sobrecarga na capacidade de
atendimento de infra-estrutura básica, quer sejam construções públicas ou
privadas, residenciais ou não residenciais.” (NR)
“Art. 123. São considerados empreendimentos de porte significativo,
geradores de impacto urbanístico e de vizinhança, os casos que se
enquadrarem em uma das condições abaixo:
….............................
III - movimentação de terra em volume superior a 1.000,00 m³;
IV- Os fracionamentos de glebas em até 10 partes, mantidos os lotes mínimos
definidos nesta lei, de acordo com o provimento da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado.
Parágrafo único. A aprovação dos Empreendimentos de Impacto previstos no
inciso I está condicionada a parecer favorável
do COMDEMA e
COMDUHAB.” (NR)
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“Art. 124. São considerados empreendimentos de impacto potencialmente
poluidores as seguintes atividades, independentemente da área construída e da
metragem do terreno:
….............................
VIII- Centro de Detenção Provisória;
….............................
XVI - atividades agrícolas nonoculturais e agropecuárias extensivas;
XVII - funilaria e borracharia; oficinas de manutenção mecânica funilaria, e
pintura de veículos;
….............................
XX - garagens de ônibus e transportadoras;
XXI - equipamentos de saúde publica, sanatórios e similiares;
XXII - laboratórios de análises clinicas;
XXIII - pesqueiros;
XXIV – serralherias;
XXV - depósitos e comercio de materiais recicláveis;
XXVI - depósitos de sucatas;
XXVII - escolas;
XXVIII - dutos e gasodutos.” (NR)
“Art. 128. A aprovação dos empreendimentos previstos nos artigos 123 e 124,
além da necessidade de atendimento ao estabelecido no artigo anterior, está
condicionada a parecer favorável dos conselhos pertinentes.” (NR)
“Art. 128-A. Nas Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires – MZPRA-RP ficam vedadas a implantação e ampliação
de atividades:
I - geradoras de efluentes líquidos não-domésticos que não possam ser
lançados, mesmo após tratamento, em rede pública de esgotamento
sanitário ou em corpo d'água, de acordo com os padrões de emissão e
de qualidade do corpo d'água;
II - industriais geradoras de efluentes líquidos contendo poluentes
orgânicos persistentes - POP’s, ou metais pesados;
III - que manipulem ou armazenem substâncias que coloquem em risco
ao meio ambiente.
Parágrafo único. O risco, descrito no inciso III, será avaliado pelo
órgão ambiental competente, e apresentado ao COMDEMA, quando
houver armazenamento, manipulação ou processamento de substâncias
que possam ser carreadas, eventual ou acidentalmente, para os corpos
d’água, causando poluição, devendo ser fornecido ao órgão competente
garantias técnicas de não vazamento das substâncias e estanqueidade
do sistema que as contém, compatíveis com sua quantidade,
características e estado físico.” (NR)
“Art. 129. Os parâmetros urbanísticos para as Macrozonas de Proteção e
Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP, estão descritos no
Anexo VII, considerando as seguintes diretrizes estaduais das Bacias
Hidrográficas, considerando no mínimo:
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I - Lote mínimo: área mínima de terreno que poderá resultar de loteamento
desmembramento ou desdobro;
II - Taxa de Ocupação (%): coeficiente entre a área ocupada e a área do lote,
no qual se implanta(m) a(s) edificação(ções);
III - Taxa de Permeabilidade (%): percentual mínimo da área do terreno a ser
mantida permeável de acordo com a área de intervenção;
IV - Índice de Área Vegetada (Espécies Arbóreas) (%);relação entre a área
com vegetação, arbórea ou arbustiva, e a área total do terreno, definida de
acordo com a área de intervenção;
V - Coeficiente de Aproveitamento do Terreno; relação entre a área construída
e a área total do terreno, de acordo com a área de intervenção;
VI - Cota Parte: área resultante da divisão da área total do terreno pelo numero
de unidades de uso residencial ou não;
VII – Afastamento: representam as distâncias mínimas que devem ser
observadas entre as edificações e as linhas divisórias do terreno,
constituindo-se em afastamento frontal, lateral e de fundos;
VIII – Gabarito: limite máximo de altura das construções, definido em metros
lineares, em relação ao nível do logradouro público com limites de
pavimentos;
IX - Preexistência: considera-se preexistente o uso ou ocupação do solo na
macrozona da Bacia Billings de Ribeirão Pires, que tenha sido implantado até
o ano de 2006, conforme documento comprobatório e/ou verificação na última
imagem de satélite de alta resolução do referido ano.
§1o Entende-se como área ocupada, a projeção, em plano horizontal, da área
construída, acima do nível do solo.
§2o Os parâmetros urbanísticos estabelecidos por áreas de intervenção nas leis
especificas estaduais , poderão ser diversos nas legislações municipais de uso
e ocupação do solo para cada Macrozonas de Proteção e Recuperação
Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP , desde que obedecidas as diretrizes
e metas referenciais para cada bacia hidrográfica.
§3o A legislação municipal poderá reduzir em até 50% (cinqüenta por cento ) a
cota parte, nas Subárea de Ocupação Urbana Consolidada - SUC e Subárea de
Ocupação Especial – SOE, na Macrozona da Bacia Billings, desde que
respeitadas as diretrizes e metas estabelecidas nas leis específicas estaduais e
municipais. ” (NR)
“Art. 130. Os parâmetros urbanísticos para o Município são aqueles definidos no
Anexo VII.” (NR)
“Seção II - Dos Parcelamento e Condomínios” (NR)
“Art. 131. Os condomínios apenas serão permitidos na Área de Ocupação Dirigida de Baixa Densidade (AOD-SBD) em terrenos com área máxima de 60.000 m²
e fração ideal de 3500 m², devendo, obrigatoriamente, para ocupação residencial
ou mista em terrenos com área superior a esse limite, ser objeto de parcelamento
do solo.”(NR)

“Art. 131-A. Nos novos parcelamentos e condomínios devidamente
licenciados, fica proibido a subdivisão de lotes e cotas-partes.” (NR)
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“Art 131-B. Para fins de implantação de condomínios horizontais, a cota-parte
será igual ao lote mínimo para cada área de intervenção, conforme
estabelecido no Anexo VII desta lei.” (NR)
“Art 131-C. É admitido uso misto em todas as subáreas, desde que obedecida à
legislação municipal de uso e ocupação do solo e as disposições quanto a
parâmetros urbanísticos, infraestrutura e saneamento ambiental definidas nesta
lei.
Parágrafo único. Nas SOE, SUC e SUCt será admitido uso misto quando a área
de terreno for menor ou igual à cota-parte, limitado a uma unidade residencial e
uma não residencial, respeitada a legislação municipal de uso e ocupação do
solo.” (NR)
“Art. 132. Os condomínios apenas serão permitidos nas Sub Áreas de
Ocupação Consolidada e Controlada em terrenos com área máxima de 10.000
m² e fração ideal de 250 m² devendo, obrigatoriamente, para ocupação
residencial ou mista em terrenos com área superior a esse limite, ser objeto de
parcelamento do solo.” (NR)
“Art. 134-A. Para os condomínios verticais, situados nas nas Subárea de
Ocupação Urbana Consolidada – SUC, Subárea de Ocupação Urbana
Controlada – SUCt e Subárea de Ocupação Especial – SOE, fica instituído,
que:
1 - ficará reservada, dentro do lote especificado, como Área Vegetada de Lote
Urbano - AVLU, 30% (trinta por cento) da área total do lote, podendo ser
dividida em, no máximo, até 2 (duas) áreas dentro do lote;
2 - o gabarito máximo para execução das edificações dentro do lote
especificado será de 20m (vinte metros), contados a partir da cota do piso do
pavimento térreo até a última laje, de cobertura dos pavimentos, sendo
tolerados acima desse gabarito apenas as casas de máquinas de elevador e o
reservatório de água, quando necessários.” (NR)
“Art. 135. O parcelamento do solo no Município de Ribeirão Pires obedecerá à
legislação federal de parcelamento do solo, no que couber.” (NR)
“ Subseção I - Do Parcelamento do Solo na Áreade Ocupação Dirigida” (NR)
“Art. 136. Os parcelamentos situados na Área de Ocupação Dirigida (AOD)
deverão atender, necessariamente aos seguintes requisitos:
I - as dimensões dos lotes de acordo com o estabelecido no Anexo VII terão
testada mínima de 5 (cinco) metros;
II - as vias de parcelamentos deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais,
existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local;
IIII - nos parcelamentos situados na AOD a percentagem de áreas públicas
destinadas a equipamentos comunitários, área verde e sistema viário não poderá se
inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba.” (NR)

“Art. 137-A. Fica vedado o parcelamento e o reparcelamento do solo nas
Áreas de Restrição a Ocupação – ARO.” (NR)
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“Seção III - Dos Mecanismos de Compensação das Atividades “ (NR)
“Art. 138-A. A regularização e o licenciamento do uso e ocupação do solo em
desconformidade com os parâmetros e normas estabelecidos nas leis
específicas das Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão
Pires – MZPRA-RP, poderão ser efetuados mediante a aprovação de proposta
de medida de compensação de natureza urbanística, sanitária ou ambiental, na
forma desta lei.
Parágrafo único. Os procedimentos para a regularização do uso e ocupação do
solo mediante compensação não se aplicam à ARA 1 que seja objeto de PRIS,
quando é admitido o lote mínimo inferior a 125m² (cento e vinte e cinco
metros quadrados). “ (NR)
“Art. 138-B. As medidas de compensação consistem em:
I - doação ao Poder Público de terreno localizado em ARO, ou nas áreas
indicadas como de especial interesse de preservação nas leis especificas das
Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires –
MZPRA-RP, como prioritárias para garantir a preservação ambiental;
II - criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, prevista no
artigo 14, inciso VII, da Lei n o 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras
alternativas de criação e gestão privada, pública ou mista de novas áreas
especialmente protegidas;
III - intervenção destinada ao abatimento de cargas poluidoras e recuperação
ambiental;
IV - permissão da vinculação de áreas verdes ao mesmo empreendimento, obra
ou atividade, nos processos de licenciamento e regularização, para
atendimento e cumprimento dos parâmetros técnicos, urbanísticos e ambientais
estabelecidos nesta lei;
V - possibilidade de utilização ou vinculação dos terrenos ou glebas previstos
no inciso IV deste artigo que apresentem excesso de área em relação à
necessária para o respectivo empreendimento a outros empreendimentos, obras
ou atividades, desde que sejam observados os parâmetros urbanísticos e
ambientais estabelecidos nesta lei;
VI - pagamento de valores monetários ao Fundo de Desenvolvimento
Ambiental de Ribeirão Pires referentes aos incisos I, II, III e V.
§1o As medidas de compensação não são excludentes entre si e deverão ser
executadas dentro dos limites estabelecidos nas Leis Específicas Estaduais das
Bacias Hidrográficas.
§2o As propostas de medidas de compensação serão analisadas pelo órgão
municipal competente de licenciamento ambiental e o COMDEMA.
§3o Para fins de cálculo de pagamento previsto no inciso VI deste artigo, os
valores monetários serão calculados na seguinte conformidade:
1) para aquisição de área para atendimento do disposto nos incisos I e II deste
artigo:
a) no caso de imóvel cadastrado junto ao Instituto Nacional de Reforma
Agrária-INCRA, será adotado o valor correspondente a 20 (vinte) Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, ou outro índice que venha a
substituí-lo, por metro quadrado de área que extrapole os índices permitidos,
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relativos ao tamanho do lote e área construída, prevalecendo o mais restritivo;
b) no caso de imóvel urbano, será adotado o valor venal do imóvel, na
proporção de 0,5% (meio por cento) para cada metro quadrado de área que
extrapole os índices permitidos, relativos ao tamanho do lote e área construída,
prevalecendo o mais restritivo.
2) para a execução de intervenções destinadas ao abatimento de cargas
poluidoras nas Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão
Pires – MZPRA-RP, conforme disposto no inciso III deste artigo, o valor da
compensação corresponderá ao custo total da intervenção, comprovado através
de planilha orçamentária;
3) para a execução de intervenções destinadas à recuperação ambiental,
conforme disposto no inciso III deste artigo, o valor da compensação
corresponderá ao custo total da recuperação do dano causado, comprovado
através de planilha orçamentária.” (NR)
“Art. 138-C. No licenciamento de novos empreendimentos, usos e atividades
nas Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires –
MZPRA-RP, não será admitida a compensação do índice de permeabilidade e
da intervenção prevista no inciso III do artigo 138-B desta lei.” (NR)
“Art. 138-D. Para vinculação de área não contígua, a área equivalente à
compensação vinculada ao empreendimento licenciado deverá ser demarcada
através de levantamento planialtimétrico, devidamente descrita e gravada na
matrícula do registro de imóveis, cabendo ao proprietário sua preservação e
controle.” (NR)
“Art. 138-E. Serão admitidas como compensação, nos termos do disposto no
inciso I do artigo 138-B desta lei, áreas verdes em SUC e SUCt, desde que
destinadas a praças e áreas de lazer, garantida a permeabilidade.” (NR)
“Art. 138-F. Para efeito de compensação, não serão aceitos lotes livres de
ocupação em loteamentos consolidados, com infraestrutura implantada em
SUC e SUCt, exceto quando considerados de riscos geológicos.” (NR)
“Art. 138-G. O órgão municipal competentes para a análise da compensação
requerida nos processos de licenciamento e regularização deverão considerar,
no mínimo, que:
I - as medidas de compensação propostas representem ganhos para o
desenvolvimento sustentável das Macrozonas de Proteção e Recuperação
Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP, de acordo com os objetivos e
diretrizes desta lei;
II - a comprovação de que o balanço final mensurável entre as cargas geradas
pelo empreendimento e as cargas-metas municipais, seja igual ou menor que o
balanço das cargas definido pela aplicação dos dispositivos legais.” (NR)
“Art. 138-H. As compensações efetuadas nos processos de licenciamento e de
regularização deverão ser comunicadas pelos órgãos competentes ao
COMDEMA e à Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, por intermédio
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do órgão técnico regional, que manterá registro dos mesmos, contendo, no
mínimo:
I - o histórico das análises efetuadas;
II - os índices urbanísticos, ambientais e sanitários adotados;
III - os resultados obtidos na aplicação dos modelos de simulação que
correlacionem o uso do solo à qualidade, ao regime e à quantidade de água
produzida na bacia hidrográfica;
IV - os ganhos decorrentes das medidas de compensação.” (NR)
“Art. 139. São instrumentos de planejamento e gestão das Macrozonas de
Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP.
I - os Planos Estaduais de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA
para às Bacias Hidrográficas Billings, Guaió e Taiaçupeba, nos termos da Lei
no 9.866/97;
II - as Áreas de Intervenção, aqui definidas e Leis de Uso, Ocupação e
Parcelamento do Solo, suas normas, diretrizes e parâmetros de planejamento e
gestão das Bacias Hidrográficas;
III - o Sistema de Monitoramento e Avaliação Ambiental;
IV - o Sistema Gerencial de Informações (SGI);
VI - o Modelo de Correlação entre o Uso do Solo e a Qualidade de Água –
MQUAL, e outros instrumentos de modelagem matemática da correlação entre
o uso do solo, a qualidade, o regime e a quantidade de água nos tributários
naturais, reservatório e pontos de captação de água para abastecimento
público;
VII - o licenciamento, a regularização, a fiscalização, a compensação
financeira, urbanística, sanitária e ambiental;
VIII - o suporte financeiro à gestão das APRMs, observadas, prioritariamente,
as disposições do artigo 2o, caput, §§ 1o e 2o da Lei Estadual no 12.183, de 29
de dezembro de 2005, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos
hídricos do domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação de
seus limites, condicionantes e valores;
IX - a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de
São Paulo disciplinada pela Lei Estadual no 12.183/05;
X - a possibilidade de enquadramento em infração administrativa e
conseqüente imposição de penalidades por infrações às legislações municipais
e nos termos dos artigos 35 a 44 da Lei Estadual no 9.866/97;
XI - suporte para programas de incentivos, administrativos e financeiros ou
tributários, para fins de ampliação de áreas permeáveis, florestadas em
propriedades privadas e estímulos às atividades compatíveis com a proteção
aos mananciais;
XII - o Plano Plurianual;
XIII - a Lei de Diretrizes e Orçamento Anual;
XIV - os Planos de desenvolvimento econômico e social;
XV - os Planos, programas e projetos setoriais;
XVI - os Programas e projetos especiais de urbanização e de recuperação
ambiental;
XVII - o Suporte e Instituição de unidades de conservação;
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XVIII - as Normas Municipais, Estaduais e Federais que regulamentam o Uso,
Ocupação e Parcelamentos do Solo,Meio Ambiente e Edificações;
XIX - os Instrumentos estabelecidos na Lei Federal n o 10.257 , de 10 de julho
de 2001, Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal;
XX - o Tombamento;
XXI - a Desapropriação;
XXII - a Compensação Ambiental;
XXIII - a Concessão de direito real de uso;
XXIV - a Concessão de uso especial para fins de moradia;
XXV - a assistência técnica e jurídica para as comunidades e grupos sociais
menos favorecidos, especialmente na propositura de ações de usucapião;
XXVI - os instrumentos tributários e financeiros, como, Tributos, Taxas,
Tarifas, Contribuições de Melhoria e Incentivos e Benefícios fiscais
municipais diversos;
XXVII - os incentivos e benefícios fiscais;
XXVIII - os instrumentos jurídico-administrativo, como:
a) Servidão Administrativa e limitações administrativas;
b) Concessão, Permissão ou Autorização de uso de bens públicos municipais;
c) Contratos de concessão dos serviços públicos urbanos;
d) termo administrativo de ajustamento de conduta;
e) Convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional;
f) Dação de imóveis em pagamento da dívida.
XXIX - os Instrumentos de democratização da gestão urbana, como:
a) Conselhos municipais;
b) Fundos municipais;
c) Gestão orçamentária participativa;
d) Audiências e consultas públicas;
e) Conferências municipais;
f) Iniciativa popular, Referendo Popular, Plebiscito;
g) Fórum da cidade.” (NR)
“Art. 140. Lei Municipal específica determinará o parcelamento, edificação ou
utilização compulsórios, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal e
dos artigos 5o e 6o da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto
da Cidade, os imóveis não edificados, subtilizados ou não utilizados
localizados nas:
I - Subárea de Ocupação Especial – SOE;
II - Subárea de Ocupação Urbana Consolidada – SUC;
III - Subárea de Ocupação Urbana Controlada – SUCt;
IV - Subárea de Ocupação Urbana Consolidada Eixo do Ribeirão Centro
-Bairro- SUC-CB.
….............................
§2o Considera-se solo urbano não edificado os terrenos e glebas localizados
nas Áreas de Ocupação Dirigida (AOD) e nas zonas especiais elencadas no
artigo anterior, quando o coeficiente de aproveitamento utilizado igual o
inferior a 0,2.
….............................
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§4o Considera-se solo urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja
desocupada há mais de dois anos,devidamente comprovado em foto aérea de
2007 ou documentos comprobatórios, ressalvados os casos dos imóveis
integrantes de massa falida.” (NR)
“Art. 142. ….............................
§1o Lei específica baseada no artigo 7o da Lei Federal no 10.257/2001 Estatuto da Cidade, indicará os imóveis , estabelecerá a gradação anual das
alíquotas progressivas e a aplicação deste instituto.
…............................. “ (NR)
“Art. 144. ….............................
….............................
III - Implantação Programa de Recuperação de Interesse Social - PRIS e
programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda e habitação de interesse social;
…............................. “ (NR)
“Art. 149. ….............................
….............................
§1o Todas as Operações Urbanas Consorciadas
aprovadas pelos Conselhos Setoriais pertinentes.
…............................. “ (NR)

deverão ser previamente

“Art. 152. A Subárea de Ocupação Urbana Consolidada Eixo do Ribeirão
Centro -Bairro- SUC-CB, caracteriza-se como um projeto de requalificação
urbana de um eixo estruturante, que sofre o impacto do processo de
desconcentração de atividades.“ (NR)
“Art. 153. A Subárea de Ocupação Urbana Consolidada Eixo do Ribeirão
Centro -Bairro- SUC-CB poderá ser objeto de uma ou várias operações
urbanas consorciadas.“ (NR)
“Art. 154. A Subárea de Ocupação Urbana Consolidada Eixo do Ribeirão
Centro -Bairro- SUC-CB tem como objetivos:
…............................. “ (NR)
“Art. 155. ….............................
….............................
VI - a altura máxima permitida da edificação, para este Eixo será de no
máximo 20 (vinte) metros, a partir do nível da via.” (NR)
“Art. 156. A Subárea de Ocupação Urbana Consolidada Eixo do Ribeirão
Centro -Bairro- SUC-CB está delimitado no Anexo III, onde os parâmetros
urbanísticos podem ser remanejados em conformidade com o inciso 1, do
paragrafo 2o do artigo 8o da Lei Estadual no 13.579, de 13 de julho de 2009.”
(NR)
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“Art. 157. O Poder Público Municipal poderá aplicar o instrumento do
consórcio imobiliário além das situações previstas no artigo 46 do Estatuto da
Cidade, para viabilizar empreendimentos habitacionais de interesse social
(HIS) nas SOE.
….............................” (NR)
“Art. 162. Lei Municipal delimitará as áreas em que incidirá o direito de
preempção nas Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão
Pires -MZPRA-RP.
….............................” (NR)
“Art. 172. ….............................
….............................
XV - Sistema de Iluminação e Ventilação.” (NR)
“Art. 174. A aprovação do EIV não substitui o licenciamento ambiental
requerido nos termos da legislação ambiental.” (NR)
“Art. 177. ….............................
….............................
VII - Planos e Programas Específicos.” (NR)
“Art. 180. ….............................
§1o ….............................
….............................
VII. Localizados em Área de Recuperação Ambiental -ARA
….............................” (NR)
“Art. 183. ….............................
….............................
VII - compatibilizar as ações municipais para a melhoria de qualidade da água;
VIII - manter e preservar a qualidade ambiental e a conservação da
biodiversidade do território municipal;
IX - promover a recomposição da flora e preservação da fauna nativa;
X - elevar o índice de área permeável e de cobertura vegetal do território
municipal
XI - recuperar áreas degradadas;
XII - criar programas de fomento, apoio e desenvolvimento do manejo
sustentável das áreas preservadas;
XIII - reduzir as cargas geradas de fósforo nas bacias hidrográficas municipais,
visando atender as diretrizes específicas estaduais estabelecidas para cada
bacia hidrográfica;
XIV - estabelecer mecanismo para redução da poluição atmosférica;
XV - implantar um Sistema de verificação e consecução das metas descritas
em leis especifica estaduais.” (NR)
“Art. 185-A. O órgão técnico ambiental do poder executivo é responsável pela
implementação da política municipal ambiental e pela coordenação do
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Sistema de Planejamento e gestão das Macrozonas de Proteção e Recuperação
Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP , em conjunto com os demais
órgão da administração publica municipal, dentro dos limites de sua
competência, com as seguintes atribuições :
I - efetuar o licenciamento, regularização, aplicação de mecanismos de
compensação, a fiscalização e o monitoramento da qualidade ambiental nas
Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires –
MZPRA-RP;
II - promover, implantar e exercer a fiscalização integrada com as demais
entidades participantes do Sistema Estadual de Planejamento e Gestão e com
os diversos sistemas institucionalizados;
III - implementar programas e ações setoriais definidos nesta lei e nas leis
específicas para cada Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires – MZPRA-RP;
IV - aprovar os Projetos de Recuperação Ambiental em Mananciais – PRAM,
após parecer do COMDEMA ;
V - promover programas de recuperação ambiental;
VI - identificar as ocorrências degradacionais;
VII - comunicar aos órgãos técnicos estaduais representantes da bacias
hidrográficas e ao COMDEMA,às compensações efetuadas nos processos de
licenciamento e regularização;
VIII - Fornecer aos órgãos técnicos estaduais representantes das bacias
hidrográficas e ao COMDEMA as compensações efetuadas nos processos de
licenciamento e regularização os dados e as informações necessários à
alimentação e à atualização permanente do Sistema Gerencial de Informações –
SGI;
IX - elaborar a regulamentação específica sobre o licenciamento de atividades
que possam ser enquadradas como pólos geradores de tráfego ou atividades e
empreendimentos que comprometam a qualidade e quantidade dos recursos
hídricos, a ser aprovado pelos conselhos pertinentes;
X - promover a educação sócio ambiental;
XI - formalizar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com força de título
extrajudicial, nos termos do §6o do art. 5o da Lei federal no 7.347, de 24 de
julho de 1985, com o objetivo de fazer cessar, adaptar, recompor, corrigir ou
minimizar os efeitos negativos sobre o manancial, quando verificadas
infrações às disposições legais municipais;
XII - elaborar programa para divulgação da aplicação do processo de
licenciamento e regularização;
XIII - Elaborar e remanejar os parâmetros básicos estabelecidos nas leis
específicas estaduais para adequar às características locais, a ser aprovado pelo
COMDEMA;
XIV - Compatibilizar as leis municipais de planejamento e controle do uso do
solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano às disposições específicas
das leis estaduais para às bacias hidrográficas a ser aprovado pelo
COMDEMA;
XV - manter corpo técnico específico para exercer as atividades de
licenciamento, regularização, fiscalização e monitoramento;
XVI - manter e capacitar Conselho Municipal de Meio Ambiente;
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XVII - acompanhar,e comunicar ao COMDEMA, a elaboração do Plano de
Desenvolvimento e Proteção Ambiental- PDPA, junto as Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hidricos-UGRHI,previsto no Sistema Integrado
de gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH.” (NR)
“Art. 186. ….............................
….............................
VII - Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentado e Fundos Setoriais.
VIII - Sistema de Informações Municipais.” (NR)
“Art. 190. O Poder Executivo Municipal garantirá o suporte técnico e
operacional necessário ao pleno funcionamento dos Conselhos Setoriais,
podendo instituir novos conselhos e grupos de trabalhos técnicos específicos.”
(NR)
“Art. 193. O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA passa a
denominar, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente –COMDEMA,
órgão consultivo, deliberativo, fiscalizatório e recursal, com o objetivo de
garantir um sistema de qualidade ambiental, proteção as áreas de relevantes
interesse de preservação em especial aos mananciais hídricos , visando o uso
adequado dos recursos naturais, com a finalidade de:
….............................
VIII - promover mecanismos de avaliação e o planejamento da utilização de
recursos naturais e de espaços urbanos, a fim de permitir o desenvolvimento de
pesquisas científicas, a curto, médio e longo prazo, respeitando-se as
legislações ambientais e de ocupação urbana;
….............................
XI - dar suporte para as ações de fiscalização municipal,estadual e federal ,
visando a preservação dos bens naturais e construídos;
….............................
XV - deliberar e emitir parecer sobre proposta de alteração da lei do Plano
Diretor analisando, propondo e deliberando sobre sua aplicação.
XVI - deliberar sobre as propostas de criação,revisão e atualização das leis
específicas municipais das Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental
de Ribeirão Pires – MZPRA-RP.
XVII - recomendar e deliberar sobre alterações em políticas, ações, planos e
projetos setoriais a serem implantados nas Macrozonas de Proteção e
Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP .
XVIII - fomentar a educação ambiental e promover campanhas de divulgação
das leis específicas das Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires – MZPRA-RP;
XIX - incentivar a elaboração de estudos e a implantação de métodos
adequados de sistemas de tratamento de esgotos, individuais ou coletivos,
voltados à proteção dos recursos hídricos;
XX - recomendar a utilização de novos instrumentos de modelagem
matemática objetivando a avaliação permanente das correlações entre uso do
solo e qualidade, regime e quantidade de água;
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XXI - manifestar-se sobre os pedidos de regularização e licenças de
empreendimentos, usos e atividades que possam ser enquadradas como de
porte significativo e potencialmente poluidores, de acordo com os dispositivos
desta lei, possam comprometer qualidade e quantidade dos recursos hídricos;
XXII - deliberar sobre a regulamentação específica sobre a Fiscalização
Integrada;
XXIII - deliberar, com o apoio do órgão técnico municipal de meio ambiente,
sobre as propostas de leis municipais de parcelamento, uso e ocupação do solo
de remanejamento dos parâmetros urbanísticos básicos em cada Área de
Ocupação Dirigida e de Área de Recuperação Ambiental, definidas nesta lei;
XXIV - acompanhar o monitoramento e avaliação ambiental das Macrozonas
de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP;
XXV - promover e apoiar grupos sociais organizados que apresentem projeto
comum voltado à gestão dos mananciais;
XXVI - deliberar sobre o reenquadramento das Áreas de Recuperação
Ambiental – ARA.
XXVII - manifestar-se sobre os Programas de Recuperação de Interesse Social
- PRIS e sobre o projeto de implantação de Habitação de Interesse Social –
HIS, previamente ao licenciamento pelos órgãos competentes;
XXVIII - incentivar a integração das políticas setoriais, locais e regionais;
XXIX - deliberar sobre casos omissos;
XXX - acompanhar a implementação do Sistema de Informações Municipais –
SIM;
XXXI - deliberar sobre projetos a serem apresentados sobre ás várzeas de
inundação;
XXXII - deliberar e acompanhar a elaboração do Plano de Saneamento
Ambiental;
XXXIII - convocar, coordenar e organizar audiências públicas;
XXXIV - acompanhar a elaboração do Plano de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental-PDPA, junto as Unidades de Gerenciamento de Recursos HidricosUGRHI,previsto no Sistema Integrado de gerenciamento de Recursos Hídricos
– SIGRH.” (NR)
“Art. 194. ….............................
….............................
III - 01 (um) representante da Associação dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo- APEOESP;
….............................
V - 01 (um) representante da Federação das Sociedades de Amigos de Bairros
- SABs do Município;
VI - 02 (dois) representantes de entidades ambientalistas com atividades
comprovadas no Município;
VII - 01 (um) representante de entidades sociais ou sindicais sediadas no
Município.
….............................
Parágrafo único. Os representantes referidos nos incisos I a Vlll, deste artigo,
serão indicados pelas respectivas entidades, os do inciso VIII pelo Chefe do
Executivo.” (NR)
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“Art. 195. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA
terá o seu funcionamento regulamentado pelo Regimento Interno.” (NR)
“Art.197. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente COMDEMA
será empossado pelo representante legal do Poder Executivo.” (NR)
“Art. 198. A finalidade do Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental –
FUNDARP é garantir, administrar e gerar recursos para implantação de
instrumentos para o desenvolvimento e recuperação ambiental.” (NR)
“Art. 199. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental, é gerido pelo
órgão municipal de meio ambiente, obedecendo às deliberações do Conselho
Municipal de Defesa de Meio Ambiente.” (NR)
“Art. 200. ….............................
….............................
IV - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades
nacionais e internacionais, organizações governamentais e não,fundações,
universidades e outros agentes do setor privado;
….............................
IX - receitas provenientes de: multas administrativas ambientais provenientes
dos: Código de Posturas; Código de Meio Ambiente, da Cobrança pelo uso de
Aterros de Inertes ou de áreas de transbordo, alvarás de movimentação de terra
e muros de arrimo, vistorias e pareceres ambientais e multas ambientais
aplicadas pelo Poder Judiciário:
X - recursos financeiros provenientes da Lei Estadual nº. 12.183, de 29 de
dezembro de 2005, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos
hídricos do domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação de
seus limites, condicionantes e valores;
XI - recursos financeiros oriundos das medidas de compensação, visando
garantir a preservação e recuperação dos recursos hídricos;
XII - recursos provenientes de operações urbanas consorciadas conforme
legislação especifica;
XIII - recursos oriundos de empresas prestadoras dos serviços de saneamento,
telefonia e de energia elétrica ou derivada recursos de naturais diversos;
XIV - recursos advindo das compensações por políticas, planos, programas,
legislações especificas ou projetos de impacto negativo local ou regional;
XV - compensações financeiras para Municípios com territórios especialmente
protegidos, com base em instrumentos tributários;
XVI - recursos provenientes de execução de ações judiciais que envolvam
penalidades pecuniárias, quando couber.
Parágrafo único. Os valores monetário provenientes de compensação, deverão
ser creditados ao Fundo de Desenvolvimento Ambiental de Ribeirão Pires FUNDARP, devendo obrigatoriamente ser empregado, em ações, programas
de prevenção, recuperação,conservação ambientais e campanhas educativas.”
(NR)
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“Art. 205. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentado, será gerido
pelo orgão tecnico de planejamento urbano e habitação, obedecendo as
deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentado, sendo
formado pelos seguintes recursos:
….............................
X - das operações urbanas consorciadas;
XI - venda do potencial construtivo;
XII - outras receitas que lhe sejam destinadas e/ou outras que vierem a se
constituir no interesse do desenvolvimento urbano e habitacional.” (NR)
“Art. 206-A. O Sistema de Informações Municipais deverá ter por base um
banco de dados georeferenciados em formato digital, contendo as informações
necessárias à gestão do território, incluindo o monitoramento da qualidade da
água e a simulação de impactos derivados da ocupação do território, a
realização de estudos técnicos e o financiamento de ações necessárias ao
melhor desenvolvimento ambiental e urbano do território.” (NR)
“Art. 207. ….............................
I - (Revogado);
….............................
III - democratizar e disponibilizar as informações aos munícipes, em especial
as relativas ao processo de elaboração, revisão, aperfeiçoamento do Plano
Diretor, leis especificas das Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental
de Ribeirão Pires – MZPRA-RP, planos, programas e projetos setoriais,
regionais, e as referentes controle e fiscalização de sua implementação.
IV - caracterizar e avaliar a qualidade ambiental das Macrozonas de Proteção e
Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP .
V - subsidiar as decisões decorrentes das disposições desta lei, constituindo
referência para a implementação de todos os instrumentos de planejamento e
gestão das Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão
Pires – MZPRA-RP;
VI - disponibilizar e tornar públicas os dados e as informações geradas.” (NR)
“Art. 208. O Sistema de Informações Municipais deve obedecer aos princípios
e ser constituído de :
I - princípios da simplificação, economia, eficácia, clareza, precisão e
segurança, evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para fins
idênticos;
II - princípios da democratização, publicação e disponibilização das
informações, em especial as relativas ao processo de implementação, controle
e avaliação do Plano Diretor e das Leis Especificas das Macrozonas de
Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP.
III - Sistema de Monitoramento e Avaliação da Qualidade Ambiental;
IV - base cartográfica em formato digital;
V - representação cartográfica dos sistemas de infra-estrutura implantados e
projetados;
VI - representação cartográfica da legislação de uso e ocupação do solo
incidente nas Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão
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Pires – MZPRA-RP;
VII - cadastro de usuários dos recursos hídricos no Município;
VIII - cadastro e mapeamento das licenças, autorizações, outorgas e autuações
expedidos pelos órgãos técnicos municipais;
IX - cadastro e mapeamento de áreas verdes e vegetadas, destacando os locais
de relevante interesse para a proteção dos recursos hídricos e da
biodiversidade, das Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de
Ribeirão Pires – MZPRA-RP;
X - representação cartográfica das áreas cobertas por matas e todas as formas
de vegetação nativa primária ou secundária nos estágios médio e avançado de
regeneração;
XI - cadastro fundiário das propriedades com atividades rurais;
XII - indicadores de saúde associados às condições do ambiente;
XIII - informação das rotas de transporte das cargas tóxicas e perigosas;
XIV - cadastro e mapeamento de áreas de riscos geológicos e ambientais.
§1o Os dados para compor o cadastro de usuários e mapeamento das licenças,
autorizações, outorgas e autuações nas Macrozonas de Proteção e Recuperação
Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP, serão disponibilizados,
mensalmente, pelos órgãos técnicos municipais ou entidade competentes.
§2o Os indicadores de saúde associados às condições do ambiente nas
Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires –
MZPRA-RP, serão compostos com dados e informações encaminhadas pelas
Secretaria Estadual e Municipal de Saúde.
§3o O órgão municipal responsável pelo sistema de informação deverá
disponibilizar aos Sistemas Gerenciais Regionais de Informações, as
informações e dados referentes às Macrozonas de Proteção e Recuperação
Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP.
§4o O órgão estadual, federal e municipal ou de serviço concessionado,
responsável pela administração das vias que atravessam, margeiam ou
tangenciam o território, deverá disponibilizar ao Sistema de Informação
Municipal, informações sobre os trechos mais vulneráveis a acidentes,
principalmente aqueles envolvendo o transporte rodoviário de produtos
perigosos, a fim de serem planejadas e implementadas, em conjunto, com os
municípios, medidas que visem prevenir e/ou reduzir a freqüência de acidentes
nestes trechos, bem minimizar a severidade dos impactos gerados ao homem
ao meio ambiente e ao patrimônio.
§5o O órgão técnico municipal de meio ambiente é responsável pela
coordenação,manutenção e divulgação do Sistema Informação Municipal –
SIM.” (NR)
“Art. 208-A. O Sistema Informação Municipal – SIM,será composto de, pelo
menos, 5 (cinco) módulos, na seguinte conformidade:
I - SIM/ÁGUA - banco de dados hidrológicos, de quantidade e qualidade da
água relativa ao Modelo de Correlação Uso do Solo/Qualidade da Água;
II - SIM/GEO - armazenamento, tratamento e análise de informações
ambientais, inclusive aquelas geradas pelo Sistema de Monitoramento e
Avaliação da Qualidade Ambiental;
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III - SIM/PLA - atualização dos cenários e critérios de uso e ocupação do solo
e de operação dos sistemas de infra-estrutura;
IV - SIM/JUR - banco de documentos jurídico-legais;
V - SIM/ECO - simulações financeiras, orçamento e modelo de financiamento
da gestão e informações sobre obtenção de recursos.” (NR)
“Art. 208-B. O Sistema Informações Municipais -SIM será alimentado, no
mínimo, pelos dados e informações fornecidos pelos órgãos e entidades da
administração pública municipal, direta e indireta, pelas concessionárias e
demais prestadoras de serviços públicos.” (NR)
“Art. 208-C. Os dados e informações que constituem o SIM serão atualizados
anualmente, devendo ser encaminhados aos Subcomitês das Bacias
Hidrográficas pertinentes, devidamente consolidados e acompanhados por
análise de série histórica.
Parágrafo único. Quaisquer eventos ou situações distintas do comportamento
padrão deverão ser imediatamente comunicados aos Subcomitês das Bacias
Hidrográficas pertinentes, devidamente acompanhados dos dados e
informações objeto de sua detecção.” (NR)
“Art. 210-A. O Poder Público Municipal deverá manter espaço amplo de
participação e democracia, alimentando um debate e permanente sobre o
planejamento, os temas e políticas setoriais do Município, representando um
vínculo direto com a população.” (NR)
“Art. 214. Para organização do Fórum da Cidade deverá ser formada comissão
organizadora com representantes de cada conselho setorial existente no
Município.” (NR)
“Seção VI - Do Monitoramento e Avaliação da Qualidade Ambiental “ (NR)
“Art. 215-A. O Sistema de Monitoramento e Avaliação da Qualidade
Ambiental será constituído pelo monitoramento:
I - qualitativo e quantitativo dos tributários naturais do Reservatório Billings;
II - da qualidade da água do Reservatório Billings dos rios Guaió e
Taiaçupeba;
III - da qualidade da água tratada;
IV - das fontes de poluição;
V - das cargas difusas;
VI - da eficiência dos sistemas de esgotos sanitários;
VII - da eficiência do sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição
final de resíduos sólidos;
VIII - das características e da evolução do uso e ocupação do solo;
IX - das áreas contaminadas por substâncias tóxicas e perigosas;
X - do processo de assoreamento do Reservatório Billings e dos rios Guaió e
Taiaçupeba.
§1o A execução do monitoramento deverá ser objeto de planejamento anual,
do órgão técnico municipal responsável pelo licenciamento ambiental, e
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apresentado ao COMDEMA em parceria como os órgãos técnicos regionais e
os seguintes responsáveis, no limite de suas competências e atribuições:
I - órgãos e entidades da administração pública estadual com atuação na área
de meio ambiente, recursos hídricos, saúde, agricultura, saneamento, energia,
dentre outros;
II - concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgotos sanitários, gestão de resíduos sólidos, dentre outras;
III - demais prestadores de serviços públicos nas áreas de meio ambiente,
recursos hídricos, saúde, agricultura, saneamento, energia, dentre outros.
§2o Fica sob responsabilidade do órgão técnico municipal de meio ambiente,
sem prejuízo de outros dados que venham a ser gerados ou requeridos para as
Bacias Hidrográficas, prover as informações referentes ao monitoramento:
1) da qualidade da água do Reservatório e seus tributários;
2) das fontes de poluição;
3) das áreas contaminadas por substâncias tóxicas e perigosas.
§3o Fica sob responsabilidade do prestadores de serviço público de
saneamento básico, sem prejuízos de outros dados que venham a ser gerados
ou requeridos para as Bacias Hidrográficas , prover as informações referentes
ao monitoramento:
1) da qualidade da água bruta para fins de abastecimento do Reservatório
Billings e Taiaçupeba;
2) da qualidade da água tratada para abastecimento público;
3) da eficiência dos sistemas de esgotos sanitários.
§4o Os dados gerados pelo Município a respeito do monitoramento da
eficiência do sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos; bem como do monitoramento das características e da
evolução do uso e ocupação do solo, devem ser disponibilizados aos Sistemas
Estaduais Gerenciais de Informações das Bacias Hidrográficas e ao Sistema de
Informações Municipais -SIM.” (NR)
“Art. 215-B. O Poder Público deverá dotar os órgãos da administração publica,
responsáveis pela realização dos monitoramentos, produção de dados e
informações, de equipamentos e estrutura adequada para implementar as
normas estabelecidas nesta lei.” (NR)
“Art. 215-C. O monitoramento ambiental deverá ser contínuo e permanente e
acompanhado por um diagnóstico com publicação anual.” (NR)
“Art. 216. O poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, em seis
meses, entre outros:
….............................
II - Projeto de Lei do Plano de Reabilitação de Areas de Risco;
….............................
VI - Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo , para as Macrozonas de
Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires – MZPRA-RP.” (NR)
“Art. 217-A. As áreas ainda preservadas do território, dada sua essencialidade
para a garantia da qualidade ambiental e a importância de manutenção de seus
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atributos naturais, deverão ser objeto de ações integradas entre o Poder Público
e a população envolvida, visando conter a expansão urbana das ocupações
isoladas existentes.” (NR)
“Art. 217-B. Até que seja definida, as normas e regulamentações estaduais
para as Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental das Bacias
Hidrográficas Guaió e Taiçupeba, ficam mantidas ás disposições da Lei
Estadual no 898, de 18 de dezembro de 1975, e da Lei Estadual n o 1.172, de 17
de novembro de 1976 e demais normas municipais.
Parágrafo único. Nas Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental das
Bacias Hidrográficas Guaió e Taiaçupeba ficam definidas como Áreas de
Interesse Social, para fins atendimento aos Programas no âmbito Federal e
Estadual, as seguintes áreas:
1 - Área compreendida pelo Loteamento Vila Rica ;
2 - Área situada na Rua Tanque Caio, “Vila dos Pintos”, no Bairro 4ª
Divisão ;
3 - Área situada a Rua Joanésia, Jardim de Verão , Bairro 4ª Divisão;
4 - Área situada na Rua Araras , Recanto Irani, Bairro 4ª Divisão;
5 - Área situada no Loteamento Estância Hidromineral Iramaia, Bairro
Tecelão:
6 - Área situada na Rua Itatiaia e Lambari, Jardim Bandeirante, Bairro Pouso
Alegre;
7 - Área situada na Rua Margarida Cerezolli, Jardim Nossa Senhora de Fátima,
Bairro Itrapoá;
8 - Área situada na Rua Nilópolis, Jardim Sol Nascente, Bairro Ouro Fino.”
(NR)
“Art. 217-C Até que seja publicado as Lei de Uso e Ocupação do Solo para a
Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográficas
Billings -MZPRA-B, ficam mantidas ás disposições da Lei Estadual n o
13.579, de 13 de julho de 2010, e seu Decreto Regulamentador n o 55.342, de
13 de janeiro de 2010, os parâmetros urbanísticos do anexo 07 e demais
normas municipais.” (NR)
“Art. 218. ….............................
….............................
Anexo II – Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão
Pires – MZPRA-RP;
Anexo III - Mapas das Áreas de Intervenções;
Anexo IV - Quadros de incomodidades;
Anexo V - Áreas de Recuperação Ambiental 1;
Anexo VI - Áreas de Recuperação Ambiental 2;
Anexo VII - Parâmetros Urbanísticos;
Anexo VIII – Áreas de Interesse de Patrimônio.” (NR)

Art. 2o Ficam alterados na Lei no 4.791, de 14 de setembro de 2004:
I - o nome da Seção I - Da Macrozona de Conservação Ambiental do Capítulo II –
Do Macrozoneamento, para Capítulo III - Das Áreas de Intervenção;
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II - o nome da Seção IV - Das Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio, do
Capítulo III, do Título II – Do Ordenamento Territorial, para Seção V- Das Áreas de Interesse do
Patrimônio;
III – o número do Capítulo V - Dos Parâmetros Para o Uso, a Ocupação e o
Parcelamento do Solo, do Título II – Do Ordenamento Territorial para Capítulo IV - Dos
Parâmetros Para o Uso, a Ocupação e o Parcelamento do Solo;
IV – o nome da Seção I, Do Uso e Ocupação do Solo na Macrozona de Ocupação
Consolidada do Uso do Solo, do Capítulo IV - Dos Parâmetros Para o Uso, a Ocupação e o
Parcelamento do Solo, do Título II – Do Ordenamento Territorial, para Seção I - Do Uso e
Ocupação do Solo na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de publicação, ficando revogados o inciso
V do artigo 17, os incisos I e II do art. 47, o inciso I do art. 207 e integralmente revogados os
artigos 18, 54, 55, 59 a 71, 73 a 108, 137, 138, 148, da Lei no 4.791, de 14 de setembro de 2004.
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 08 de julho de
Ano da Fundação e 57o da Instalação do Município.

PROF. CLÓVIS VOLPI
Prefeito
ALLAN FRAZATTI SILVA
Secretário de Assuntos Jurídicos

Engº.TEMÍSTOCLES CARDOSO CRISTOFARO
Secretário de Planejamento Urbano, Habitação,
Meio Ambiente e Saneamento Básico

Processo Administrativo no 2521/2009 – PM.
Publicado no Órgão da Imprensa Oficial.

