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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
DECRETO Nº 6.904, DE 25 DE ABRIL DE 2019

Regulamenta a aplicação dos instrumentos
indutores da função social da propriedade
urbana no Município de Ribeirão Pires, nos
termos da Lei Municipal no 5.779 de 09 de
dezembro de 2013.

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, Prefeito do Município da Estância
Turística de Ribeirão Pires, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:
Art. 1º Este decreto regulamenta a aplicação dos instrumentos indutores da função
social da propriedade urbana no Município de Ribeirão Pires, nos termos da Lei nº 5779, de 09
de dezembro de 2013.
Art. 2º O proprietário de imóvel considerado solo urbano não edificado,
subutilizado ou não utilizado, nos termos do artigo 5º deste decreto, situado no perímetro urbano
do Município de Ribeirão Pires, com base na legislação vigente, em especial a Lei nº 5.907, de
23 de dezembro de 2014 (Plano Diretor) e suas alterações, será notificado para promover o seu
adequado aproveitamento, mediante o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios.
Parágrafo único. Equiparam-se a proprietários para os efeitos deste Decreto os
titulares de direitos reais, tais como os superficiários, os posseiros em condições de adquirir a
propriedade mediante a usucapião, os enfiteutas e os compromissários compradores, cujo
compromisso de compra e venda esteja registrado ou não.
Art. 3º Ficam excluídos da obrigação estabelecida no caput deste artigo, os
imóveis onde se encontrem instaladas atividades econômicas que não exijam edificação para o
exercício de suas finalidades, tais como:
I - estações aduaneiras;
II - terminais de logística;
III - transportadoras e garagem de veículos de transporte de passageiros;
IV - depósitos de material de construção a céu aberto;
V - terreno ou gleba vinculado à oferta de vagas de estacionamento de outra
atividade econômica no entorno, nos limites estabelecidos pelo órgão municipal
de circulação e trânsito quando do licenciamento;
VI - pátios de manobra e estacionamento de empresas de transporte;
VII - pátios descobertos de deposição ou manobra de containeres, quando
inerentes à atividade econômica licenciada para o imóvel;
VIII - linhas de transmissão de energia ou dados, trilhos, e assemelhados, quando
operados por concessionárias ou permissionárias de serviços públicos ou
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característicos da atividade econômica licenciada para o imóvel;
IX - equipamentos industriais como fornos, tanques de combustíveis, dutos
assemelhados, quando inerentes à atividade econômica licenciada para o imóvel;
X - quadras, piscinas e outras áreas de lazer descobertas, quando constituírem
atividade econômica licenciada para o imóvel;
XI - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto, artefatos de cimento
preparação de massa de concreto e argamassa para uso na construção civil;
XII - estação ou equipamentos de captação, tratamento e distribuição de água
esgoto.
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Parágrafo único. Outros imóveis ou atividades econômicas poderão ser objeto de
análise e deliberação pela Comissão Intersecretarial.
Art. 4º Ficam igualmente excluídos da obrigação estabelecida, os terrenos ou
lotes:
I - ocupados por clubes ou associações de classe;
II - que estejam exercendo função ambiental essencial, atestada pelo órgão de
gestão ambiental do Município;
III - de interesse do patrimônio cultural, tombados, provisória ou definitivamente,
por órgão competente;
IV - localizados, internamente, aos perímetros de operações urbanas consorciadas,
desde que a eles esteja vinculada quantidade de CEPAC - Certificados de
Potencial Adicional de Construção suficiente para atingir, pelo menos, metade do
coeficiente máximo permitido pela operação urbana;
V - que possuam áreas tecnicamente consideradas "non aedificandi";
VI - que possuam áreas ambientalmente protegidas.
Art. 5º Considera-se o solo urbano:
I – não edificado: os terrenos e glebas situados nas Áreas de Ocupação Dirigida
(AOD), SUC, SUCT, SOE e SEC, com área igual ou superior a 500m²
(quinhentos metros quadrados), sendo o coeficiente de aproveitamento utilizado
igual a zero.
II – subutilizado: os terrenos e glebas com área igual ou superior a 500m²
(quinhentos metros quadrados), que não atingem o coeficiente de aproveitamento
mínimo de 20%;
III - não utilizado: as edificações que tenham a sua área construída desocupada há
mais de 2 (dois) anos, que não atingem o coeficiente mínimo de ocupação de 40%
(quarenta por cento).
Art. 6º Visando à preparação das notificações, a Prefeitura através da Secretaria de
Habitação e Planejamento Urbano promoverá, em seus cadastros, o levantamento prévio dos
imóveis incluídos na área de abrangência prevista no artigo 2º e que apresentem indicadores de
enquadramento nas definições constantes do artigo 5º, ambos deste decreto.
§1º Será instituída uma Comissão Intersecretarial para a elaboração do
levantamento mencionado no caput deste artigo, a ser definida mediante Portaria do Chefe do
Poder Executivo
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§ 2º A referida Comissão Intersecretarial deverá ter, no mínimo, 2 (dois) membros
da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano, 1 (um) membro da Secretaria de Assuntos
Jurídicos e 1 (um) membro da Secretaria de Finanças e 01 (um) membro da Secretaria de Meio
Ambiente.
§ 3º As referências selecionadas serão confrontadas com outros dados, que
poderão ser obtidos por meio de convênios firmados pela Administração Municipal com as
concessionárias de serviço público, com vistas à identificação dos imóveis sem registro de
consumo dos serviços públicos essenciais.
Art. 7º Definido, na forma do disposto no artigo 6o deste decreto, o cadastro dos
imóveis com indícios de enquadramento nas disposições da Lei no 5.779/2013, serão efetivadas
as notificações de que trata a referida Lei, para a promoção do adequado aproveitamento do solo
urbano não edificado, não utilizado ou subutilizado, mediante o parcelamento, a edificação ou a
utilização compulsórios.
Art. 8º Os proprietários dos imóveis e/ou responsáveis pelos imóveis tratados
neste Decreto ou, no caso de pessoa jurídica, quem tenha poderes para sua gerência geral ou
administração, serão notificados na seguinte conformidade:
I - quando residir no Município de Ribeirão Pires, por Agente Fiscal competente
da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano o qual:
a) não encontrando, no local, o proprietário ou o responsável e havendo suspeita
de sua ocultação, deverá comunicar a qualquer pessoa da família ou morador ou,
em sua falta, a qualquer vizinho que retornará no dia e hora que designar para
efetuar a notificação;
b) no dia e hora designados, comparecerá ao local a fim de realizar a diligência;
c) se o proprietário ou o responsável não estiver presente, procurará informar-se
sobre as razões da ausência, anotando-as em registro próprio, designará nova data
para efetuar a notificação e deixará a contrafé com pessoa da família ou vizinho,
conforme o caso, declarando-lhe o nome.
II - quando residir fora do território do Município de Ribeirão Pires, por carta
registrada com aviso de recebimento (AR); não sendo encontrado o proprietário
ou o responsável, a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano efetuará nova
tentativa de notificação via correio para, no máximo 2 (dois) outros possíveis
endereços, se houver;
III - frustradas as tentativas de notificação previstas nos incisos I e II deste artigo,
proceder-se-á, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, à notificação por edital,
mediante publicação no Diário Oficial do Município, devendo, ainda, a referida
publicação constar no site da Prefeitura.
Art. 9º Procedida à notificação e formalização do processo administrativo, a
Comissão Intersecretarial encaminhará os autos à Secretaria de Finanças para inclusão dos
apontamentos no histórico dos imóveis e nos respectivos carnês de IPTU.
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Art. 10. O proprietário ou equiparado poderá impugnar a notificação no prazo de
60 (sessenta) dias, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à notificação, sem a
suspensão ou interrupção de prazos para o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou
utilizar o imóvel.
Art.11. O pedido de impugnação de que trata o art. 10 será dirigida à Secretaria de
Habitação e Planejamento Urbano e instruída com, ao menos, os seguintes elementos:
I - título de propriedade ou atribuição de direitos reais e, em se tratando de pessoa
jurídica, a qualificação de seu preposto com poderes de representação;
II - comprovação da edificação ou utilização, conforme o caso;
III - demonstração da condição de atividade econômica que prescinde de
edificação para o exercício de suas finalidades, não explicitada no artigo 3º deste
Decreto.
Art. 12. A Comissão Intersecretarial irá avaliar a documentação relacionada no
artigo 11 e, estando em termos, deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do
protocolo, analisar e decidir quanto à impugnação, ouvidos os demais órgãos da Administração
Direta ou Indireta do Município, quando pertinente.
Parágrafo único. A Comissão Intersecretarial poderá, a qualquer tempo, solicitar
deliberação junto aos Conselhos Municipais a respeito do pedido de impugnação.
Art. 13. Da decisão, caberá recurso administrativo ao Secretário de Habitação e
Planejamento Urbano.
§1º O requerente terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data que foi
notificado sobre a decisão da Comissão Intersecretarial, para protocolar recurso ao Secretário.
§2º O Secretário de Habitação e Planejamento Urbano terá prazo de 30 (trinta)
dias, a partir da juntada do recurso, para análise e decisão final.
Art. 14. A impugnação ou o recurso administrativo não suspendem ou
interrompem os prazos para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios.
Art. 15. No caso de o imóvel consistir em edifício de unidades autônomas, as
informações poderão ser apresentadas pelo condomínio, por meio de seu síndico.
Art. 16. A Comissão Intersecretarial, com apoio da Secretaria de Habitação e
Planejamento Urbano, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, deverá solicitar ao Cartório de
Registro de Imóveis de Ribeirão Pires a averbação na matrícula do imóvel da notificação de que
trata o artigo 6º deste Decreto.
§1º Aos imóveis que não possuem matrícula, fica impossibilitada a averbação
tratada no caput deste artigo, aplicando-se as demais providências.
§2º Caso o proprietário promova o adequado aproveitamento do imóvel, em
conformidade com o disposto na Lei nº 5.779/2013, a Secretaria de Habitação e Planejamento
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Urbano lhe fornecerá uma certidão para fins de cancelamento da averbação de que trata o caput
deste artigo.
Art. 17. Iniciada a aplicação do IPTU Progressivo no Tempo, a Comissão
Intersecretarial com apoio da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano, informará à
Secretaria Municipal de Finanças se houve, por parte do contribuinte, o cumprimento da
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, a fim de que o lançamento do tributo, para o
exercício seguinte, seja levado a efeito sem a majoração de alíquota, nos termos do disposto no
artigo 8º da Lei nº 5.779/2013.
Art. 18. A Comissão Intersecretarial deverá informar à Secretaria de
Administração quais imóveis poderão ser objeto de desapropriação pela Prefeitura do Município
de Ribeirão Pires, com pagamento em títulos da dívida pública, na forma estabelecida no art. 9°
da Lei n° 5.779 de 09 de dezembro de 2013.
Art. 19. A listagem de imóveis notificados será disponibilizada no site da
Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires.
Art. 20. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial o Decreto 6.478, de 09 de junho de 2014.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 25 de abril de
o
2019 – 305 Ano da Fundação e 65o da Instalação do Município.

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
Prefeito

LIZ ITA DOTTA
Secretária de Assuntos Jurídicos

ANTONIA CONSTÂNCIO
Secretária de Finanças

ROGÉRIO CASTILHO DO CARMO
Secretária de Habitação e Planejamento Urbano

Processo Administrativo no 6360/2013 – PM.
Publicado no Órgão da Imprensa Oficial.

